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KATA PENGANTAR 

(EDISI REVISI 2016) 

 

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Edisi Revisi 2016 ini 

diterbitkan sebagai tindak lanjut akan perubahan kebijakan Direktorat Jenderal 

Riset dan pengembangang Kementerian riset teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, 

khususnya terkait pemberlakuan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016 yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen 

Risbang Kemenristek Dikti RI. 

 Secara khusus, buku ini disusun untuk mempersiapkan UMSU 

menghasilkan penelitian unggulan dan mendorong percepatan kenaikan status 

cluster serta peningkatan alokasi pembiyaan dana penelitian desentralisasi yang 

berbasis RIP/Renstra. 

 Buku Panduan ini menjadi penting untuk diterbitkan dan dilakukan re-

evaluasi dan pembaharuan mengingat dalam praktiknya LP2M masih 

mengidentifikasi adanya kekurang efisienan dan peningkatan efektifitas dalam 

pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal di UMSU. 

 Secara subtansial Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat UMSU Edisi Revisi 2016 ini mengalami beberapa perubahan 

dibandingkan terbitan sebelumnya, dengan menghapus beberapa skim penelitian 

dan menerapkan skim penelitian yang berlaku pada penelitian yang dikelola Dikti, 

walaupun tidak seluruhnya tetapi diharapkan dosen/peneliti UMSU terbiasa dan 

lebih terlatih sehingga dapat memenangkan hibah Dikti lebih banyak lagi. Melalui 

skim program baru tersebut, dimaksudkan agar para peneliti lebih leluasa dalam 

melakukan kegiatan penelitian dan manajemen luaran hasil penelitian, dengan 

kualitas penelitian yang lebih baik dan outcome yang lebih terarah. Semoga 

perubahan program di atas membawa dampak yang positif bagi peningkatan 

kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat serta luaran 

penelitian yang dihasilkan, baik dalam bentuk hak kekayaan intelektual, publikasi 

pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun dalam bentuk 

kerjasama dengan pengguna hasil penelitian. 

 Buku Panduan ini menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat bagi dosen di UMSU. Dengan penerbitan Buku 

Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan program-

program yang dikeluarkan oleh LP2M agar dapat dipertanggungjawabkan secara 

lebih baik tanpa mengurangi kreativitas para pengusul dan pengelolaan penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat di UMSU. 

 Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun 

atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun 

sampai dengan penerbitannya. 

        Medan, 23 Juli 2016 

        Rektor, 

 

 

        Dr. Agussani, M.AP 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah salah satu Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Satu diantara tiga dharma yang ada adalah menyelenggarakan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas yang 

wajib dilakukan oleh dosen perguruan tinggi khususnya dosen tetap yang bertugas 

dalam melakukan transfer knowledge kepada masyarakat. Penelitian penting 

dilakukan oleh para dosen agar muncul temuan-temuan ilmiah dari perguruan 

tinggi. Temuan-temuan yang dihasilkan bermanfaat tidak hanya untuk 

kepentingan kampus tetapi lebih luas bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.  

Dampak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi lingkungan 

internal kampus adalah meningkatkan prestasi belajar mahasiswa akibat 

meningkatkan wawasan dosen yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, meningkatkan kredibilitas program studi dan universitas di 

mata lembaga akreditasi dan stakeholders. Di sisi lain, dampak penelitian bagi 

masyarakat adalah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

oleh masyarakat akibat temuan-temuan penelitian yang dilakukan dosen. 

Berkembangnya aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

akan menjadikan UMSU sebagai research university di masa mendatang. Apabila 

budaya riset di UMSU berkembang, maka UMSU akan menjadi salah satu 

perguruan tinggi yang diperhitungkan tidak hanya di skala nasional tetapi juga di 

skala internasional. 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan program penelitian internal UMSU adalah sebagai berikut: 

1. Memotivasi para dosen untuk melakukan penemuan-penemuan yang 

bermanfaat untuk kepentingan ilmiah; 

2. Memotivasi para dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat 

untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di masyarakat; 
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3. Menghasilkan tulisan-tulisan ilmiah pada jurnal-jurnal di tingkat nasional 

dan internasional dan buku-buku ajar yang memiliki ISBN; 

4. Menghasilkan produk-produk berbasis HKI. 

 

1.3. Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UMSU 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki dua kebijakan 

dalam bidang penelitian, antara lain: 

1. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari pendanaan 

Dikti; 

2. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal bersumber dari 

pendanaan UMSU dan sumber eksternal lainnya. 

Khusus program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal, 

UMSU menyediakan pendanaan utama yang disediakan dari anggaran universitas 

pada setiap tahunnya. Besarnya anggaran yang disediakan UMSU pada tahap awal 

adalah sebesar satu milyar rupiah per-tahun anggaran. Pada masa mendatang 

jumlah dana tersebut akan ditingkatkan seiring dengan kemampuan finansial 

UMSU. 

Program penelitian internal UMSU terdiri dari 3 skema penelitian, seperti 

terlihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Skema Penelitian Internal UMSU 

Program 
Dana 

Maksimum 
Gambaran Umum 

1. Penelitian Dosen 

Pemula 

15 jt Memotivasi dan pembinaan peneliti 

pemula 

2. Penelitian Fundamental 40 jt Pengembangan konsep/teori baru 

3. Penelitian Produk 

Terapan 

30 jt Pengembangan produk/model untuk 

memecahkan masalah praktis 

kehidupan 

 

Sementara itu, program pengabdian kepada masyarakat internal UMSU 

terdiri dari 4 skema, seperti terlihat pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2. Skema Pengabdian Internal UMSU 

Program 
Dana 

Maksimum 
Gambaran Umum 

1. Ipteks bagi 

Masyarakat 

(IbM) 

25 jt Membentuk/mengembangkan 

sekelompok masyarakat yang mandiri 

secara ekonomi; membantu 

menciptakan ketentraman, dan 

kenyamanan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan meningkatkan 

keterampilan berpikir, membaca dan 

menulis atau keterampilan lain yang 

dibutuhkan masyarakat luas 

2. Ipteks bagi 

Kewirausahaan 

(IbK) 

25 jt Menciptakan wirausaha baru mandiri 

yang berbasis ipteks; meningkatkan 

keterampilan manajemen usaha bagi 

masyarakat industri; menciptakan 

metode pelatihan kewirausahaan yang 

cocok bagi masyarakat yang sedang 

merintis usaha. 

3. Ipteks bagi 

Pengembangan 

Muhammadiyah 

(IbPM) 

30 jt Membantu pengembangan organisasi 

Muhammadiyah 

4. Ipteks bagi Desa 

Mitra (IbDM) 

50 jt Membantu mewujudkan desa unggulan 

binaan perguruan tinggi 

 

Masa mendatang, skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

akan terus dikembangkan menjadi berbagai skema yang beragam. Pengembangan 

berbagai skema di masa mendatang akan disesuaikan dengan kebutuhan dosen 

dan kemampuan keuangan UMSU.  
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BAB II 

PENELITIAN DOSEN PEMULA 

 

2.1. Pendahuluan  

Program Penelitian Dosen Pemula dimaksudkan sebagai kegiatan 

penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan 

tinggi. Cakupan program ini adalah penelitian-penelitian yang dahulu diwadahi 

dalam Penelitian Dosen Muda dan Kajian Wanita yang meliputi bidang kesehatan, 

hukum, sosial-humaniora, pertanian, MIPA, pendidikan, rekayasa, ekonomi, 

keolahragaan, agama, sastra-filsafat, psikologi, seni, dan budaya. Penelitian ini 

diperuntukkan bagi dosen pemula yang belum mempunyai jabatan fungsional, 

Lektor, Lektor Kepala dan belum bergelar Doktor. 

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Risbang 

Kemenristek Dikti, Penelitian Dosen Pemula merupakan salah satu skema 

penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap Perguruan Tinggi. Selain untuk 

mengarahkan dan membina kemampuan meneliti, program ini juga diharapkan 

dapat menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil 

penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik lokal maupun nasional terakreditasi/ tidak 

terakreditasi yang memiliki ISSN. Setelah penelitian selesai, para peneliti 

diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, 

dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang 

lebih tinggi. 

 

2.2. Tujuan 

Tujuan dari penelitian dosen pemula ini adalah: 

a. Untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dosen pemula; 

dan 

b. Menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil 

penelitiannya dalam jurnal ilmiah, baik lokal maupun nasional 

terakreditasi atau tidak terakreditasi ber ISSN.  
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2.3. Luaran Penelitian 

Luaran wajib dari Penelitian Dosen Pemula ini adalah publikasi ilmiah 

dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional terakreditasi. 

Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun 

nasional; dan 

b. Pengayaan bahan ajar. 

 

2.4. Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Dosen Pemula 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Pengusul adalah dosen tetap UMSU, yang sudah memiliki NIDN; 

b. Tim Peneliti berjumlah 2-3 orang, dengan pendidikan S-2 dan jabatan 

fungsional maksimum Asisten Ahli; 

c. Pada tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu 

proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti; 

d. Ketua Peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain 

yang dibiayai oleh UMSU; 

e. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mendapatkan Penelitian Dosen 

Pemula sebanyak dua kali, baik sebagai anggota maupun sebagai ketua 

peneliti; 

f. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan 

mata kuliah yang diampu; 

g. Jangka waktu penelitian adalah satu tahun dengan biaya penelitian 

maksimum Rp. 15.000.000,-  

h. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dan diberi 

nama “PDP_NamaKetuaPeneliti”, kemudian di unggah ke web LPPM 

UMSU: http//lppm.umsu.ac.id. 

i. Asli Lembar Pengesahan dan Surat Pernyataan Ketua Peneliti diserahkan 

ke LPPM UMSU. 
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2.5. Sistematika Usulan Penelitian 

Usulan Penelitian Dosen Pemula maksimum berjumlah 20 halaman 

(tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang 

ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 

spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti 

sistematika sebagai berikut. 

a. HALAMAN SAMPUL (Lampiran 2.1) 

b. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2.2) 

c. DAFTAR ISI 

d. RINGKASAN (maksimum satu halaman) 

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai 

serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. 

Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang 

rencana kegiatan yang diusulkan. 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Jelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi 

oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu 

gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan 

hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa 

penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan. Masalah yang akan diteliti 

harus dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep 

untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang akan 

dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, 

dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Pada bagian ini juga perlu 

dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin 

dicapai. Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta 

kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. Buatlah rencana capaian seperti 

pada tabel berikut: 
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Tabel 2.1. Rencana Capaian Penelitian 

No Jenis Luaran 
Indikator 

Capaian 

1 Publikasi ilmiah di jurnal nasional (ber ISSN) 
1
  

2 
Pemakalah dalam temu 

Ilmiah
2
 

Nasional  

Lokal  

3 Bahan Ajar
3
  

4 Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, 

Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/ Rekayasa Sosial) 
4
 

 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan 

permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan 

bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan 

dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir 

(maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal 

ilmiah yang relevan. 

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-

tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model 

yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan 

analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu 

dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis 

informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian. 

 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

4.1 Anggaran Biaya 

Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan 

format sebagaimana pada Lampiran 2. Sedangkan ringkasan anggaran 

biaya disusun sesuai dengan format Tabel 2.2 dengan komponen sebagai 

berikut. 

                                                 
1
 Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau  published 

2
 Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan 

3
 Isi dengan tidak ada, draf, proses, editing, atau sudah  terbit 

4
  Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan 
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Tabel 2.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya Riset Pembinaan yang 

Diajukan 
 

No Jenis Pengeluaran 

Biaya yang 

Diusulkan 

(Rp). 

1 Honararium (Maks. 30%) ........ 

2 Bahan habis pakai dan peralatan (maksimum 60%) ........ 

3 Perjalanan (Maks. 15%) ........ 

4 Sewa peralatan (maks15%) ........ 

 Jumlah ........ 
 

4.2 Jadwal Penelitian 

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 

tahun dalam bentuk bar chart seperti dalam Lampiran 3. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan 

abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau 

penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga 

mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman 

dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan 

penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN, (Sesuai Panduan Edisi X Dikti 2016) 

Lampiran 1.  Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran 2). 

Lampiran 2.  Susunan organisasi dan pembagian tugas tim peneliti 

(Lampiran 4). 

Lampiran 3.  Biodata ketua dan anggota (Lampiran 5). 

Lampiran 4.  Surat pernyataan ketua peneliti dan tim peneliti (Lampiran 

6). 
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Lampiran 2.1. Format Halaman Sampul Riset Pembinaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tulis salah satu kode dan nama rumpun ilmu mengacu pada Lampiran 1. 

(Panduan Edisi X Dikti 2016) 

 

 

 

 

 

Kode/Nama Rumpun Ilmu* :........./.....................      

 

 

 

USULAN 

PENELITIAN DOSEN PEMULA 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN 

 

TIM PENGUSUL 

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN) 

        

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

 

Bulan dan Tahun 
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Lampiran 2.2 Format Halaman Pengesahan Penelitian Dosen Pemula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

PENELITIAN DOSEN PEMULA 
 

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

  ......………………………………………………… 

Kode/Nama Rumpun Ilmu : …………… / …..…..……………...........………… 

Ketua Peneliti:  

a. Nama Lengkap  : …………..………………………………………… 

b. NIDN   :....……...…………………………………………… 

c. Jabatan Fungsional  : ..............…………………………………………… 

d. Program Studi  : ……..……………………………………………… 

e. Nomor HP   : ......………………………………………………… 

f. Alamat surel (e-mail)  : ......………………………………………………… 

Anggota Peneliti (1) 

a. Nama Lengkap  : ……..……………………………………………… 

b. NIDN   : ……..……………………………………………… 

c. Perguruan Tinggi  : ……..……………………………………………… 

Anggota Peneliti (2) 

a. Nama Lengkap   : ……..……………………………………………… 

b. NIDN   : ……..……………………………………………… 

c. Perguruan Tinggi  : ……..……………………………………………… 

Biaya Penelitian  : -  diusulkan ke UMSU Rp.  ……………. 

- dana institusi lain Rp.  ……………. 

- inkind sebutkan ………………… 

 

      Medan, tanggal-bulan-tahun 

Mengetahui,        

Dekan Fakultas       Ketua Peneliti, 

 

Tanda tangan + Cap     Tanda tangan 

(Nama Lengkap)     (Nama Lengkap) 

NIP/NIK     NIP/NIK 

 

Menyetujui, 

Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat 

 

Tanda tangan + Cap  

Dr. Muhammad Said Siregar, M.Si. 

NIP/NIP: 19701127.200501.1001/0027117002 
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BAB III 

PENELITIAN DASAR / FUNDAMENTAL 

 

3.1. Pendahuluan  

Penelitian Dasar/Fundamental diprogramkan untuk mendorong dosen 

melakukan penelitian dasar dalam rangka memperoleh modal ilmiah yang 

mungkin tidak berdampak secara ekonomi dalam jangka pendek. Hal ini 

merupakan perbedaan paling penting dibandingkan dengan penelitian produk 

terapan. 

Penelitian Fundamental berorientasi kepada penjelasan atau penemuan 

(invensi) untuk mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau 

postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan 

lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. Termasuk dalam penelitian 

fundamental adalah pencarian metode atau teori baru. 

 

3.2. Tujuan 

Tujuan kegiatan Penelitian Fundamental adalah: 

a. mendorong dosen melakukan penelitian dasar yang bersifat temuan 

sehingga memperoleh invensi, baik metode atau teori baru yang belum 

pernah ada sebelumnya; 

b. memperoleh modal ilmiah yang dapat mendukung perkembangan 

penelitian terapan; dan 

c. meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dosen. 

 

3.3.  Luaran Penelitian 

Luaran wajib dari Penelitian ini adalah publikasi dalam jurnal ilmiah 

terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional. Adapun luaran tambahan yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Produk iptek-sosbud (metode, blueprint, purwarupa, sistem, kebijakan, 

model, rekayasa sosial); 

b. HKI, dan atau 

c. Bahan Ajar 
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3.4. Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Fundamental 

adalah: 

a. Ketua tim peneliti adalah dosen bergelar minimum S-2, memiliki jabatan 

fungsional Lektor atau bergelar Doktor; 

b. Tim peneliti berjumlah maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota) 

dengan tugas dan peran setiap peneliti diuraikan secara jelas dan disetujui 

oleh yang bersangkutan, disertai bukti tanda tangan pada setiap biodata 

yang dilampirkan; 

c. Ketua dan semua anggota tim peneliti harus memiliki track-record 

publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan dan mata kuliah 

yang diampu; 

d. Jangka waktu penelitian adalah 1 tahun, dengan biaya maksimum Rp. 

40.000.000,- /judul; 

e. Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan baik sebagai ketua 

maupun sebagai anggota; dan 

f. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dan 

diberi nama “FP_NamaKetuaPeneliti”, kemudian di unggah ke web 

LPPM UMSU: http//lppm.umsu.ac.id. 

g. Asli Lembar Pengesahan dan Surat Pernyataan Ketua Peneliti diserahkan 

ke LPPM UMSU. 

 

3.5. Sistematika Usulan Penelitian 

Usulan Penelitian Fundamental maksimum berjumlah 15 halaman 

(tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang 

ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 

spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti 

sistematika sebagai berikut. 

a. HALAMAN SAMPUL (Lampiran 3.1) 

b. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 3.2) 

c. DAFTAR ISI 

d. RINGKASAN (Maksimum satu halaman) 
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Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai 

serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. 

Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang 

rencana kegiatan yang diusulkan. 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, 

dan urgensi penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan yang 

ditargetkan (gejala atau kaidah, metode, teori, atau antisipasi) yang 

mempunyai kontribusi mendasar pada bidang ilmu dengan penekanan pada 

gagasan fundamental dan orisinil untuk mendukung pengembangan 

IPTEKS-SOSBUD. Buatlah rencana capaian tahunan seperti pada tabel 

sesuai dengan luaran iptek yang ditargetkan dan lamanya penelitian yang 

akan dilakukan. 

Tabel 3.1 Rencana Target Capaian Tahunan 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

TS1) TS+1 TS+2 

1 Publikasi ilmiah2) Internasional    

Nasional terakreditasi    

 

2 

Pemakalah dalam temu 

ilmiah3) 

Internasional    

Nasional    

 

3 

Invited speaker dalam 

temu ilmiah4) 

Internasional    

Nasional    

4 Visiting Lecturer5) Internasional    

5  

Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI)6) 

Paten    

Paten sederhana    

Hak cipta    

Merek dagang    

Rahasia dagang    

Desain produk industri    

Indikasi geografis    

Perlindungan varietas    

Perlindungan topografi 

sirkuit terpadu 

   

6 Teknologi Tepat Guna7)    

7 Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa8)     

8 Buku Ajar (ISBN)9)    
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1)  TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian) 

2)  Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published 

3)  Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan 

4)  Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan 

5)  Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan 

6)  Isi dengan tidak ada, draf,  terdaftar, atau granted 

7)  Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan 

8)  Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan 

9)  Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit 

10) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Bab 2 Tabel 2.7 (Panduan 

Edisi X Dikti 2016) 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, gunakan sumber 

pustaka acuan primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan 

hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang 

telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai dalam bentuk peta jalan 

penelitian secara utuh. 

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Lengkapi dengan alur penelitian dengan diagram alir penelitian yang 

menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan 

dalam bentuk fishbone diagram. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh 

dengan pentahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan 

luarannya, dimana akan dilaksanakan, dan indikator capaian yang terukur. 

 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

4.1 Anggaran Biaya 

Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci dan dilampirkan 

dengan format seperti pada Lampiran B (Panduan Edisi X Dikti 2016). 

Ringkasan anggaran biaya yang diajukan pertahun disusun mengikuti 

komponen sebagaimana dalam Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Fundamental yang 

Diajukan 
 

No Jenis Pengeluaran 
Biaya yang 

Diusulkan (Rp). 

1 Gaji dan upah (Maks. 30%) ........ 

2 Bahan habis pakai dan peralatan (30-40%) ........ 

3 Perjalanan (Maks. 15-25%) ........ 

4 Lain-lain (publikasi, seminar, laporan, lainnya 

sebutkan (Maks. 15%) 

 

........ 

 Jumlah ........ 

 

4.2 Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana penelitian 

yang diajukan dan sesuai dengan format pada Lampiran 3. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan 

abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka 

yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar 

Pustaka. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN (Sesuai Panduan Edisi X Dikti 2016) 

Lampiran 1.  Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran 2). 

Lampiran 2.  Dukungan sarana dan prasarana penelitian menjelaskan 

fasilitas yang menunjang penelitian, yaitu prasarana utama 

yang diperlukan dalam penelitian ini dan ketersediannya di 

perguruan tinggi pengusul. Apabila tidak tersedia, jelaskan 

bagaimana cara mengatasinya. 

Lampiran 3.  Susunan organisasi dan pembagian tugas tim peneliti 

(Lampiran 4). 

Lampiran 4.  Biodata ketua dan anggota (Lampiran 5). 

Lampiran 5.  Surat pernyataan ketua peneliti dan tim peneliti (Lampiran 

6). 
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Lampiran 3.1. Format Halaman Sampul Penelitian Fundamental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tulis salah satu kode dan nama rumpun ilmu mengacu pada Lampiran 1. 

(Panduan Edisi X Dikti 2016) 

 

Kode/Nama Rumpun Ilmu* :........./.....................      

 

 

 

USULAN 

PENELITIAN FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN 

 
 

TIM PENGUSUL 

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN) 

        

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

 

Bulan dan Tahun 
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Lampiran 3.2 Format Halaman Pengesahan Penelitian Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

PENELITIAN FUNDAMENTAL 
 

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

  ......………………………………………………… 

Kode/Nama Rumpun Ilmu : …………… / …..…..……………...........………… 

Ketua Peneliti:  

g. Nama Lengkap  : …………..………………………………………… 

h. NIDN   :....……...…………………………………………… 

i. Jabatan Fungsional  : ..............…………………………………………… 

j. Program Studi  : ……..……………………………………………… 

k. Nomor HP   : ......………………………………………………… 

l. Alamat surel (e-mail)  : ......………………………………………………… 

Anggota Peneliti (1) 

d. Nama Lengkap  : ……..……………………………………………… 

e. NIDN   : ……..……………………………………………… 

f. Perguruan Tinggi  : ……..……………………………………………… 

Anggota Peneliti (2) 

d. Nama Lengkap   : ……..……………………………………………… 

e. NIDN   : ……..……………………………………………… 

f. Perguruan Tinggi  : ……..……………………………………………… 

Biaya Penelitian : -  diusulkan ke UMSU Rp.  ……………. 

- dana institusi lain Rp.  ……………. 

- inkind sebutkan ………………… 

 

      Medan, tanggal-bulan-tahun 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas      Ketua Peneliti, 

 

Tanda tangan + Cap     Tanda tangan 

(Nama Lengkap)     (Nama Lengkap) 

NIP/NIK     NIP/NIK 

 

Menyetujui, 

Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat 

 

Tanda tangan + Cap 

Dr. Muhammad Said Siregar, M.Si. 

NIP/NIP: 19701127.200501.1001/0027117002 
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Lampiran 3.3 Format Identitas dan Uraian Umum 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 
 

 

1. Judul Penelitian  : …………….………..……………………………………....... 

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

2. Tim Peneliti 
 

No Nama Jabatan 
Bidang 

Keahlian 
Instansi Asal 

Alokasi Waktu 

(jam/minggu) 

1 ………

….. 

Ketua ………….. ………… …………… 

2 ………

….. 

Anggota 1 ………….. ………… …………… 

3 ………

….. 

Anggota 2 ………….. ………… …………… 

… ………

….. 

……. ………….. ………… …………… 
 

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………............................... 

4. Masa Pelaksanaan 
Mulai : bulan: ………………………. tahun: ………….................. 

Berakhir : bulan: ………………………. tahun: …………………….. 

5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang 
● Tahun ke-1 : Rp .............................................................. 

● Tahun ke-2 : Rp .............................................................. 

● Tahun ke-3 : Rp .............................................................. 

6.   Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)..................................................  

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya) 
…………………………………………………………………………………………….

...............................................……………………………………………......................... 

8. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, atau 

antisipasi yang dikontribusikan pada bidang ilmu) 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………................................................................................... 

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, 

tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung 

pengembangan iptek) 
…………………………………………………………………………………………….

.......………………………………………………………………………......................... 

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah 

internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak 

terakreditasi dan tahun rencana publikasi) 
…………………………………………………………………………………………….

...........…………………………………………………………………….......................... 

11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang 

ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………........................ 
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Lampiran 3.4 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian Fundamental 

EVALUASI DOKUMEN 

PROPOSAL PENELITIAN 

FUNDAMENTAL 
 

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

Bidang Penelitian : ....................................................................................... 

Perguruan Tinggi : ....................................................................................... 

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

Ketua Peneliti 

a.  Nama Lengkap : ....................................................................................... 

b.  NIDN : ....................................................................................... 

c.  Jabatan Fungsional : ....................................................................................... 

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

Lama Penelitian Keseluruhan : ........... tahun  

Biaya Penelitian : Tahun ke- ……….  

a.   Diusulkan ke UMSU : Rp ...................... 

b.  Direkomendasikan : Rp ...................... 

c.   Biaya dari instansi lain : Rp ...................... / in kind tuliskan: ........................... 

 

No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai 

 

1. 

Masalah yang diteliti: 

a. Kontribusi pada iptek-sosbud, 

b. Tinjauan pustaka, 

c. Perumusan masalah. 

 

15 

  

 

2. 

Orientasi Penelitian: 

a. Makna Ilmiah, 

b. Orisinalitas dan kemutakhiran. 

 

30 
  

 

3. 

Metode Penelitian: 

a. Pola pendekatan ilmiah, 

b. Kesesuaian metode. 

 

15 
  

 

4. 

Luaran Penelitian: 

a. Publikasi ilmiah, 

b. Teori/hipotesis baru, 

c. Metode baru dan informasi/desain baru. 

 

30 

  

 

5. 

Kelayakan Sumber Daya: 

a. Peneliti, 

b. Peralatan, 

c. Rencana jadwal dan rencana biaya. 

 

10 

  

 Jumlah 100   

Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = 

sangat baik) Nilai = bobot × skor 

Komentar Penilai: 

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

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

 

Medan, tanggal-bulan-tahun  

Penilai, 
 

Tanda tangan  
 

(Nama lengkap) 
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Lampiran 3.5 Borang Evaluasi Pembahasan Proposal Penelitian Fundamental 

EVALUASI PEMBAHASAN 

PROPOSAL PENELITIAN 

FUNDAMENTAL 
 

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

Bidang Penelitian : ........................................................................................ 

Perguruan Tinggi : ........................................................................................ 

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

Ketua Peneliti 

a.  Nama Lengkap : ........................................................................................ 

b.  NIDN : ........................................................................................ 

c.  Jabatan Fungsional : ........................................................................................ 

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

Lama Penelitian Keseluruhan  : ........... tahun  

Biaya Penelitian : Tahun ke- ……….  

a.   Diusulkan ke UMSU : Rp ...................... 

b.  Direkomendasikan : Rp ...................... 

c.   Biaya dari instansi lain : Rp ...................... / in kind tuliskan: ..................................... 
 

No Kriteria Penilaian 
Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

1. Kemampuan presentasi dan penguasaan materi 10   
 

2. 

Masalah yang diteliti: 

a. Kontribusi pada iptek-sosbud 

b. Tinjauan pustaka 

c. Perumusan masalah 

 

20 

  

 

 
3. 

Metode Penelitian: 

a. Makna ilmiah 

b. Orisinalitas 

c. Kemutakhiran 

d. Pola pendekatan dan kesesuaian metode 

 

 
30 

  

 

 
4. 

Potensi Tercapainya Luaran Penelitian: 

a. Publikasi ilmiah 

b. Teori/hipotesis baru 

c. Metode baru 

d. Informasi/desain baru 

 

 
30 

  

 

 
5. 

Kelayakan Sumber Daya: 

a. Rekam jejak tim peneliti 

b. Sarana dan prasarana 

c. Rencana jadwal penelitian 

d. Rencana biaya 

 

 
10 

  

 Jumlah 100   
Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = 

sangat baik) Nilai = bobot × skor 

Komentar Penilai: 

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

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

Medan, tanggal-bulan-tahun  

Penilai, 
 

Tanda tangan  
 

(Nama lengkap) 
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Lampiran 3.6 Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian 

Fundamental 

MONITORING DAN EVALUASI 

LAPANGAN PENELITIAN 

FUNDAMENTAL 
 

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

Nama Ketua Peneliti : ..………………………………………………  

NIDN : ..……………………………………………… 

Perguruan Tinggi : ..........…………………………………………  

Tahun Pelaksanaan Penelitian : Tahun ke- ........ dari rencana ....... tahun 

Biaya yang diusulkan ke UMSU : Rp …………………….  

Biaya yang disetujui UMSU : Rp ……………………. 

 

No Komponen Penilaian Keterangan 
Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

 

2 

 

Publikasi 

Ilmiah 

 Tidak ada Draf Submitted Accepted Published  

50 

  
Internasional      
Nasional 

Terakreditasi 
     

 

3 

Sebagai 
pemakalah 

dalam temu 
ilmiah 

 Tidak ada Draf Terdaftar 
Sudah 

Dilaksanakan 
 

20 

  

Internasional     
Nasional     

 

 

 
4 

Hak kekayaan intelektual: paten, 
paten sederhana, hak cipta, merek 

dagang, rahasia dagang, desain 
produk industri, indikasi geografis, 

perlindungan varietas tanaman, 
perlindungan topografi sirkuit 
terpadu 

Tidak ada Draf Terdaftar Granted  

 

 
10 

  

    

5 
Produk/Model/Purwarupa/Desain/ 
Karya seni/ Rekayasa Sosial 

Tidak ada Draf Produk Penerapan 
10   

    
 

6 

 
Buku Ajar 

 

Tidak ada 
 

Draf 
Diproses 
Penerbit 

(editing) 

 

Sudah Terbit 
 

10 

  

    
 Jumlah 100   

Komentar Penilai: 

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

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

.... 

 

 
Medan, tanggal-bulan-tahun  

Penilai, 
 

Tanda tangan  
 

(Nama Lengkap) 
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Keterangan: 

● Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = 

sangat baik). 

● Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan 

capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian 

luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut. 

1. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = 

submitted, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap 

published/accepted). 

2. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 

= terdaftar, 5 = draf, 

3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada 

temu ilmiah internasional). 

3. HKI: Skor 7 = granted/terdaftar, 6 = draf, 5= tidak ada (jika target yang direncanakan 

sampai pada tahap 

granted/terdaftar).  

4. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial : Skor 7 = 

penerapan, 6 = produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai 

pada tahap penerapan). 

5. Buku Ajar : Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target 

yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit). 
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Lampiran 3.7 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Lanjutan Penelitian 

Fundamental 
 

EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL 

LANJUTAN PENELITIAN FUNDAMENTAL 
 

 

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

Bidang Penelitian : .............................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................. 

Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap : .............................................................. 

b. NIDN : .............................................................. 

c. Jabatan Fungsional : .............................................................. 

Jumlah Anggota Peneliti : .......... orang 

Tahun Pelaksanaan Penelitian : Tahun ke-…..dari rencana….. tahun 

 Biaya diusulkan ke UMSU : Rp ................................ 

Biaya yang direkomendasikan : Rp ................................ 

Biaya keseluruhan yang diusulkan : Rp ................................ 

 

No Kriteria Penilaian 
Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

 

1. 

Masalah yang diteliti: 

a. Kontribusi pada iptek-sosbud 

b. Tinjauan pustaka 

c. Perumusan masalah 

 

15 

  

 

2. 

Orientasi Penelitian: 

a. Makna Ilmiah 

b. Orisinalitas dan kemutakhiran 

 

30 
  

 

3. 

Metode Penelitian: 

a. Pola pendekatan ilmiah 

b. Kesesuaian metode 

 

15 
  

 

4. 

Luaran Penelitian: 

a. Publikasi ilmiah 

b. Teori/hipotesis baru 

c. Metode baru dan informasi/desain baru 

 

30 

  

 

5. 

Kelayakan Sumber Daya: 

a. Peneliti 

b. Peralatan 

c. Rencana jadwal dan rencana biaya 

 

10 

  

Jumlah 100   
Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = 

sangat baik) Nilai = bobot × skor 

Komentar Penilai: 

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

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

Medan, tanggal-bulan-tahun  

Penilai, 
 

Tanda tangan  
 

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 3.8 Borang Penilaian Seminar Hasil Penelitian Fundamental 
 

PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN FUNDAMENTAL 
 

 

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

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

Ketua Peneliti :  ................................................................................ 

NIDN :  ................................................................................ 

Perguruan Tinggi Pengusul :   ................................................................................ 

Jangka Waktu Penelitian : ....................... Tahun 

Biaya Keseluruhan dari UMSU      : Rp ........................... 

 

No Kriteria Penilaian Bobot Skor Nilai 

1 Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian 

Fundamental  (scientific oriented) 

30   

2 Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana* 30   

3 Tingkat pemanfaatan hasil penelitian: 

a. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi 

b. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan 

c. Kontribusi pada iptek 

25   

4 Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil 15   
Jumlah 100   

Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = 

sangat baik) Nilai = bobot × skor 

Komentar Penilai: 

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

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

 

 
Medan, tanggal-bulan-tahun  

Penilai, 
 

Tanda tangan 
 

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 3.9 Borang Penilaian Poster Penelitian Fundamental 
 

PENILAIAN POSTER PENELITIAN FUNDAMENTAL 
 

 

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

Ketua Peneliti : .................................................................................. 

NIDN : .................................................................................. 

Perguruan Tinggi Pengusul : .................................................................................. 

Jangka Waktu Penelitian : ....................... Tahun 

Biaya Keseluruhan dari UMSU      : Rp ........................... 

 

No Kriteria Penilaian Bobot Skor Nilai 

1 Substansi (tujuan, metode, hasil) 40   
2 Kejelasan Informasi: 

- Terbaca (visible) 

- Terstruktur (structured) 

30   

3 Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian) 30   
Jumlah 100   

Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = 

sangat baik) Nilai = bobot × skor 

Komentar Penilai: 

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

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

 
Medan, tanggal-bulan-tahun  

Penilai, 
 

Tanda tangan 
 

(Nama Lengkap) 
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BAB IV 

PENELITIAN PRODUK TERAPAN 

 

4.1. Pendahuluan 

Kegiatan Penelitian Produk Terapan (sebelumnya disebut Penelitian 

Hibah Bersaing) dilaksanakan sebagai salah satu model penelitian kompetitif 

yang tergolong dalam kelompok penelitian mandiri yang lebih diarahkan untuk 

menciptakan inovasi dan pengembangan iptek- sosbud (penelitian terapan). 

Perbedaan penting dengan Penelitian Fundamental adalah Penelitian Produk 

Terapan (PPT) harus berorientasi pada produk yang memiliki dampak 

ekonomi dalam waktu dekat. Produk juga dapat bersifat tak-benda (intangible), 

misalnya kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah. Penelitian 

Produk Terapan diperuntukan bagi dosen yang mempunyai rekam jejak baik 

dalam bidang yang diusulkan. 

 

4.2. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan Penelitian Produk Terapan adalah menghasilkan 

inovasi dan pengembangan iptek-sosbud (penelitian terapan) yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun industri. 

 

4.3. Luaran Penelitian 

Luaran wajib dari Penelitian Produk Terapan ini adalah: 

a. Produk iptek-sosbud (berupa metode, teknologi tepat guna, blueprint, 

purwarupa, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial); dan 

b. Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan atau Jurnal Internasional . 

Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian in adalah HKI dan 

atau bahan ajar dan atau artikel ilmiah yang diseminarkan dalam seminar 

nasional/internasional. 

 

4.4. Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Produk Terapan 

adalah: 

a. Jangka waktu penelitian 2-3 tahun; 
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b. Tim pengusul minimum berpendidikan S-2 dengan ketua peneliti 

mempunyai jabatan fungsional minimum lektor; 

c. Tim pengusul boleh berstatus sebagai mahasiswa; 

d. Biodata pengusul mencerminkan rekam jejak yang relevan dengan 

penelitian yang diusulkan; 

e. Jumlah tim peneliti maksimum tiga orang (satu orang ketua dan dua 

orang anggota, diutamakan multidisiplin) dengan tugas dan peran setiap 

peneliti diuraikan secara jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan, 

disertai bukti tanda tangan pada setiap biodata yang dilampirkan; 

f. Susunan anggota peneliti setiap tahun dapat berubah, sesuai dengan 

kompetensi dan kebutuhan penelitian; 

g. Bagi pengusul yang berstatus mahasiswa, lembaga pengusul adalah 

perguruan tinggi asal yang bersangkutan; 

h. Pada tahun yang sama setiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu 

usulan baik sebagai ketua maupun sebagai anggota; 

i. Jangka waktu penelitian adalah 2-3 tahun dengan kisaran dana Rp 

30.000.000/judul/tahun dan usulan penelitian disimpan menjadi satu 

file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi 

nama, “PPT-NamaKetuaPeneliti” kemudian di unggah ke web LPPM 

UMSU: http//lppm.umsu.ac.id. 

j. Asli Lembar Pengesahan dan Surat Pernyataan Ketua Peneliti diserahkan 

ke LPPM UMSU. 

 

4.5. Sistematika  Usulan Penelitian 

Usulan Penelitian Produk Terapan maksimum berjumlah 20 

halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan 

lampiran), yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan 

jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta 

mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut. 

a. HALAMAN SAMPUL   (Lampiran 4.1) 

b. HALAMAN PENGESAHAN   (Lampiran 4.2)  

c. IDENTITAS DAN URAAN UMUM  (Lampiran 4.3) 
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d. DAFTAR ISI 

e. RINGKASAN (maksimum satu halaman) 

Kemukakan masalah dan tujuan yang ingin dicapai serta target khusus 

yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan 

tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat 

tentang rencana kegiatan yang diusulkan. 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan 

khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Jelaskan juga 

temuan/inovasi apa yang ditargetkan serta penerapannya dalam rangka 

menunjang pembangunan dan pengembangan iptek-sosbud. Buatlah 

rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 6.1 sesuai luaran yang 

ditargetkan dan lamanya penelitian yang akan dilakukan. 

Tabel 4.1 Rencana Target Capaian Tahunan 

No                           Jenis Luaran Indikator 

Capaian TS1) TS+1 TS+2 

1 Publikasi ilmiah2) 
Internasional    
Nasional Terakreditasi    

2 
Pemakalah dalam temu 

ilmiah3) 

Internasional    
Nasional     

3 
Invited Speaker dalam 

temu ilmiah4) 

Internasional    

Nasional    

  4 Visiting Lecturer5) Internasional    

5 
Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI)6) 

Paten    

Paten sederhana    
Hak Cipta    

Merek dagang    
Rahasia dagang    

Desain Produk Industri    
Indikasi Geografis    
Perlindungan Varietas Tanaman    
Perlindungan Topografi Sirkuit 

Terpadu 

   

6 Teknologi Tepat Guna7)    

7 Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial8)    

8 Buku Ajar (ISBN)9)    

9 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)10)    
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Keterangan Tabel: 

1)  TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian) 

2)  Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published 

3)  Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan 

4)  Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan 

5)  Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan 

6)  Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted 

7)  Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan 

8)  Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan 

9)  Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit 

10)  Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Bab 2 Tabel 2.7 (Panduan 

Edisi X Dikti 2016) 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, gunakan 

pustaka acuan primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan 

hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan 

yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai, termasuk peta 

jalan penelitian. 

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Metode dilengkapi dengan bagan alir penelitian (berupa fishbone 

diagram) yang menggambarkan apa yang akan dikerjakan untuk jangka 

waktu yang diusulkan. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan 

penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luaran tahunannya, 

lokasi penelitian, dan indikator capaian yang terukur. 

 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

4.1 Anggaran Biaya 

Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan 

format pada Lampiran B Sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun 

sesuai dengan format Tabel 4.2 dengan komponen sebagai berikut. 
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Tabel 4.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya yang Diajukan Setiap Tahun 
 

No Jenis Pengeluaran 

Biaya yang Diusulkan 

(Rp) 

Tahun 

ke-1 

Tahun 

ke-2 

Tahun 

ke-3 

 

1 

Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, 

pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor 

operator, dan honor pembuat sistem (maksimum 30% 

dan dibayarkan sesuai ketentuan) 

   

 

 

2 

Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, 

surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan 

laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, 

langganan jurnal (maksimum 60%) 

   

 

3 

Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, 

seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi- konsumsi, 

perdiem/lumpsum, transport (maksimum 40%) 

   

 

4 

Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, 

kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang 

penelitian lainnya (maksimum 40%) 

   

 Jumlah    

 

4.2 Jadwal Penelitian 

Jadwal Penelitian disusun dalam bentuk diagram batang (bar chart) 

untuk rencana penelitian yang diajukan dan sesuai dengan format pada 

Lampiran C (Panduan Edisi X Dikti 2016). 

 

REFERENSI 

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem 

nomor), dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan 

sumber. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang 

dicantumkan dalam Referensi. 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN (Sesuai Panduan Edisi X Dikti 2016) 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran B). 

Lampiran 2. Dukungan sarana dan prasarana penelitian yang menjelaskan 

sarana penunjang penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan 

dalam penelitian ini dan ketersediannya di perguruan tinggi pengusul. 

Apabila tidak tersedia, maka peneliti harus menjelaskan bagaimana cara 

mengatasinya. 

Lampiran 3. Susunan organisasi tim pengusul dan pembagian tugas 

(Lampiran D). 
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Lampiran 4. Nota kesepahaman MOU atau pernyataan kesediaan dari 

mitra (apabila ada). 

Lampiran 5. Biodata ketua dan anggota tim pengusul (Lampiran E). 

Lampiran 6. Surat pernyataan ketua pengusul (Lampiran F). 

 

4.6  Sumber Dana Penelitian 

Sumber dana Penelitian Produk Terapan dapat berasal dari Internal 

UMSU 

 

4.7  Seleksi Proposal 

Seleksi proposal Penelitian Produk Terapan dilakukan dalam dua 

tahapan, yaitu Evaluasi Dokumen secara daring dan pembahasan proposal untuk 

proposal yang dinyatakan lolos dalam Evaluasi Dokumen secara daring. 

Komponen penilaian Evaluasi Dokumen proposal secara daring menggunakan 

borang sebagaimana pada Lampiran 4.4. Sedangkan komponen penilaian 

pembahasan proposal menggunakan borang sebagaimana pada Lampiran 4.5. 

 

4.8  Pelaksanaan dan Pelaporan 

Setiap tahun peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi 

oleh penilai internal. Hasil monitoring dan evaluasi internal atas laporan 

kemajuan ini disampaikan ke LPPM UMSU. Penilai melakukan kunjungan 

lapangan (site visit) guna memverifikasi capaian berdasarkan bukti fisik 

(logbook dan luaran yang dijanjikan) dan mengases kelayakan untuk 

melanjutkan penelitan ke tahun berikutnya. Peneliti yang dinyatakan layak 

untuk melanjutkan kegiatan penelitian tahun berikutnya akan diumumkan dan 

proposal lanjutan diunggah ke lppm@umsu.ac.id. Pada akhir pelaksanaan 

penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk 

kompilasi luaran penelitian. 

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan 

melakukan hal-hal berikut, semua lampiran sesuai Panduan Edisi X Dikti 

2016 

a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan 

Harian Penelitian (memuat kegiatan secara umum, bukan logbook) 
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terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian 

b. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi untuk penilai internal dan 

eksternal dengan mengirim laporan kemajuan yang telah disahkan oleh 

lembaga penelitian dalam format pdf dengan ukuran file maksimum 5 

MB melalui lppm@umsu.ac.id mengikuti format pada Lampiran H, 

sedangkan penilaian monev menggunakan borang pada Lampiran 6.6; 

c. Bagi peneliti yang dinilai layak untuk melanjutkan penelitian, harus 

mengunggah proposal tahun berikutnya dengan format mengikuti 

proposal tahun sebelumnya, sedangkan penilaian kelayakan untuk 

penelitian tahun berikutnya mengikuti borang pada Lampiran 6.7. 

d. Mengirimkan Laporan Akhir Tahun yang telah disahkan oleh lembaga 

penelitian dalam format pdf dengan ukuran file maksimum 5 MB ke 

email: lppm@umsu.ac.id mengikuti format pada Lampiran I 

e. Mengirimkan Laporan Tahun Terakhir (bagi yang sudah menuntaskan 

penelitiannya) yang telah disahkan oleh lembaga penelitian dalam 

format pdf dengan ukuran file maksimum 5 MB ke: lppm@umsu.ac.id 

mengikuti format pada Lampiran J; 

f. Mengompilasi luaran penelitian sesuai dengan borang pada Lampiran 

K pada akhir pelaksanaan penelitian termasuk bukti luaran penelitian 

yang dihasilkan (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, 

teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain); 

g. Mengirimkan dokumen seminar hasil berupa artikel, poster dan profil 

penelitian dengan ukuran file masing-masing maksimum 5 MB ke: 

lppm@umsu.ac.id mengikuti format pada Lampiran L; dan 

h. Mengikuti seminar hasil penelitian setelah penelitian selesai sesuai 

perencanaan. Penilaian presentasi seminar dan poster mengikuti borang 

pada Lampiran 6.8 dan 6.9. 
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Lampiran 4.1 Format Halaman Sampul Penelitian Produk Terapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tulis salah satu kode dan nama rumpun ilmu mengacu pada Lampiran A. 

(Sesuai Panduan Edisi X Dikti 2016) 

 

Kode/Nama Rumpun Ilmu* :........./.....................      

 

 

 

 

USULAN 

PENELITIAN PRODUK TERAPAN 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN 

 

 

TIM PENGUSUL 

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN) 

        

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

 

Bulan dan Tahun 
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Lampiran 4.2 Format Halaman Pengesahan Proposal Penelitian Produk 

Terapan 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

PENELITIAN  PRODUK TERAPAN 

 

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

    ……………………………………………  

Kode/Nama Rumpun Ilmu :  …………/…………………………........... 

Ketua Peneliti : 

a. Nama Lengkap     : .....………………………………………… 

b. NIDN      : …………………………………………… 

c. Jabatan Fungsional    : …………………………………………...  

d. Program Studi     : …………………………………………... 

e. Nomor HP     : …………………………………………... 

f. Alamat surel (e-mail)    : .………………………………………….. 

Anggota Peneliti (1) 

a. Nama Lengkap     : ……………………………………………  

b. NIDN      : …………………………………………… 

c. Perguruan Tinggi    : ……………………………………………  

Anggota Peneliti (2) 

a. Nama Lengkap     : …………………………………………… 

b. NIDN      : …………………………………………… 

c. Perguruan Tinggi    : …………………………………………… 

 Lama Penelitian Keseluruhan :     ………… tahun 

 Biaya Penelitian Keseluruhan  : Rp  

 Penelitian Tahun ke-   : 

- diusulkan ke UMSU Rp ……………. 

- dana internal PT Rp ……………. 

- dana institusi lain Rp………. / in kind tuliskan: …………… 

 

Medan, tanggal-bulan-tahun 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas  Ketua Peneliti, 
 

Tanda tangan + Cap Tanda tangan  

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap) 

NIP/NIK  NIP/NIK 

 

 

Menyetujui,  

Ketua LP/LPPM 

Tanda tangan + Cap 

Dr. Muhammad Said Siregar, M.Si 

NIP/NIK: 19701127.200501.1.001/0027117002 
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Lampiran 4.3 Format Identitas dan Uraian Umum 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 
 

1.  Judul Penelitian  : ……….………..……………………………………… 

………………………………..………………………

……. 

2. Tim Peneliti 

 

No Nama Jabatan 
Bidang 

Keahlian 

Instansi 

Asal 

Alokasi 

Waktu 

(jam/min

ggu) 
1 ………… Ketua …………

.. 

………… …………

… 
2 ………… Anggota 1 ……… ………… ……… 

3 ………… Anggota 2 ……… ………… ……… 

… ………… ……. ……… ………… ……… 

 

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………… 

4. Masa Pelaksanaan 

Mulai : bulan:…………………. tahun: …………..................  

Berakhir : bulan: ………………....  tahun: …………………….. 

5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang 

● Tahun ke-1 : Rp .............................................................. 

● Tahun ke-2 : Rp .............................................................. 

● Tahun ke-3 : Rp .............................................................. 

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan).................................................. 

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………… 

8. Temuan yang ditargetkan (produk atau masukan untuk kebijakan) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………… 

 



 

 

36 

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 

50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang 

mendukung pengembangan iptek) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala 

ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional 

tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………… 

11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang 

ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………… 
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Lampiran 4.4 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian Produk 

Terapan 

 

EVALUASI DOKUMEN 

PROPOSAL PENELITIAN 

PRODUK TERAPAN 

 

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

Bidang Penelitian : ................................................................................. 

Perguruan Tinggi : .................................................................................. 

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

Ketua Peneliti 

a.  Nama Lengkap : .................................................................................. 

b.  NIDN : .................................................................................. 

c.  Jabatan Fungsional : ................................................................................. 

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

orang Lama Penelitian Keseluruhan : ........... tahun  

Biaya Penelitian Tahun Ke-1 

a.   Diusulkan ke UMSU      : Rp ...................... 

b.   Direkomendasikan  : Rp ...................... 

c. Biaya dari instansi lain     : Rp..................../in kind tuliskan:.................... 

 

No Kriteria Penilaian Bobot 

(%) 

Skor Nila

i 1 Perumusan masalah, tujuan, dan peta jalan 

Penelitian 

15   

 

 

2 

Luaran (proses dan produk): 

a. Produk , kebijakan, model, rekayasa 

sosial, dan teknologi tepat guna 

b. HKI 

c. Publikasi 

 

 

35 

  

3 Tinjauan pustaka (Studi pustaka/ 

kemajuan yang telah dicapai dan studi 

pendahuluan) 

15   

4 Metode penelitian (Desain dan ketepatan 

metode penelitian) 

20   



 

 

38 

 

 

5 

Kelayakan : 

a. Jadwal 

b. Personalia 

c. Biaya (Rincian anggaran) 

d. Dukungan sarana dan prasarana 

 

 

15 

  

Jumlah 100   

 

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 

= cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor 

Komentar Penilai: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Medan,tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

 

Tanda tangan  

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 4.5 Borang Evaluasi Pembahasan Proposal Penelitian Produk 

Terapan  

 

EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL 

            PENELITIAN PRODUK TERAPAN 

 

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

Bidang Penelitian : ................................................................................. 

Perguruan Tinggi : ................................................................................. 

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

Ketua Peneliti 

a.  Nama Lengkap : .................................................................................. 

b.  NIDN : ................................................................................. 

c.  Jabatan Fungsional : .................................................................................. 

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

orang Lama Penelitian Keseluruhan : ........... 

tahun Biaya Penelitian Tahun Ke-1 

a.   Diusulkan ke UMSU     : Rp ...................... 

b.  Direkomendasikan : Rp ...................... 

c. Biaya dari instansi lain :Rp ...................... /in kind tuliskan: ....................... 

 

No Kriteria Penilaian Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

1. Kemampuan presentasi dan penguasaan 

materi 
10   

 

 

2. 

Perumusan masalah: 

a. Ketajaman perumusan masalah 

b. Tujuan Penelitian 

c. Kontribusi pada membangunan dan 

pengembangan  iptek-sosbud 

 

 

20 

 

 

 

 

3. 

Mutu penelitian: 

a. Relevansi dan kemutakhiran pustaka 

b. Peta jalan penelitian 

c. Desain dan ketepatan metode Inovasi baru 

 

 

25 

 

 

 

4. 

Potensi tercapainya luaran penelitian: 

a. Produk iptek-sosbud (metode, TTG, blue 

print, purwarupa, kebijakan, model, 

rekayasa sosial) 

b. Publikasi ilmiah, HKI, dll. 

 

35 
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5 Kelayakan: 

a. Jadwal penelitian 

b. Tim peneliti 

c. Rencana Biaya 

d. Sarana dan prasarana 

10  

 

Jumlah 100   

 

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 

= cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor 

Komentar Penilai: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………… 

Medan,tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

 

Tanda tangan  

(Nama lengkap) 
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Lampiran 4.6 Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian 

Produk Terapan 

 

          MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN  

                   PENELITIAN PRODUK TERAPAN 

 

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

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

NIDN :   ……………………………………………………........ 

Perguruan Tinggi :   …………………………………………………… 

Tahun Pelaksanaan Penelitian : Tahun ke- ........ dari rencana ....... tahun 

Biaya yang diusulkan ke UMSU :  Rp. 

  Biaya yang disetujui UMSU : Rp ……………………. 

No Komponen Penilaian Keterangan Bobot Skor Nilai 

1 
Publikasi 

Ilmiah 

 tidak ada draf submitted accepted published 

 

20 
  Internasional      

Nasional 

Terakreditasi 
     

 

 

2 

Sebagai 

pemakalah 

dalam temu 

ilmiah 

 tidak ada draf terdaftar sudah dilaksanakan 
 

 

10 

  Internasional     

Nasional     

Lokal     

 

 

 

3 

Hak kekayaan intelektual: 

paten, paten sederhana, hak 

cipta, merek dagang, 

rahasia dagang, desain 

produk industri, indikasi 

geografis, perlindungan 

varietas tanaman, 

perlindungan topografi 

sirkuit terpadu 

tidak ada draf terdaftar granted 

 

 

 

20 

  
    

Teknologi tepat guna 
tidak ada draf produk penerapan 

    

4 

Produk/model/purwarupa/de

sain/ karya seni/rekayasa 

sosial 

tidak ada draf produk penerapan 
40   

    

 

5 

 

Buku ajar 
tidak ada draf 

proses 

editing 
sudah terbit  

10 
  

    
 Jumlah 100   
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Komentar Penilai: 

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

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

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

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

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

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

 

Medan,tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

 

Tanda tangan  

(Nama Lengkap) 

 

 

Keterangan: 

● Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = 

cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik). 

● Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang 

direncanakan dengan capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev 

harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor 

dapat menggunakan ketentuan berikut. 

1. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = published/accepted, 6 = 

reviewed, 5 = submitted, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang 

direncanakan sampai pada tahap published/accepted). 

2. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah 

dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang 

direncanakan adalah membawakan makalah pada temu ilmiah 

internasional). 

3. HKI: Skor 7 = granted/terdaftar, 6 = draf, 5= tidak ada (jika target 

yang direncanakan sampai pada tahap granted/terdaftar). 

4. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial: Skor 

7 = penerapan, 6 = produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang 

direncanakan sampai pada tahap penerapan). 

5. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak 

ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit). 
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Lampiran 4.7 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Lanjutan Penelitian 

Produk Terapan 

 

EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL LANJUTAN 

PENELITIAN PRODUK TERAPAN 

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

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

Bidang : .......................................................................................... 

Perguruan Tinggi : .......................................................................................... 

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

Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap : ......................................................................................... 

b. NIDN : .......................................................................................... 

c. Jabatan Fungsional   : ........................................................................................ 

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

Tahun Usulan Penelitian : Tahun ke- ….. dari rencana ….. tahun Biaya 

disetujui tahun berjalan dari UMSU : Rp ................................. 

Biaya tahun berikutnya diusulkan ke UMSU  : Rp ................................ 

Biaya yang direkomendasikan  : Rp ................................. 

Biaya keseluruhan yang diusulkan  : Rp ................................. 

 

No Kriteria Penilaian 
Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

1 Perumusan masalah, tujuan, dan peta jalan Penelitian 15   

 

 

2 

Luaran (proses dan produk): 

a. produk , kebijakan, model, rekayasa sosial, dan teknologi tepat 

guna 

b. HKI 

c. Publikasi 

 

 

35 

  

3 
Tinjauan pustaka (Studi pustaka/ kemajuan yang telah dicapai dan 

studi pendahuluan) 

15   

4 Metode penelitian (Desain dan ketepatan metode penelitian) 20   

 

 

5 

Kelayakan : 

a. Jadwal 

b. Personalia 

c. Biaya (Rincian anggaran) 

d. Dukungan sarana dan prasarana 

 

 

15 

  

Jumlah 100   
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Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 

= cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor 

 

Komentar Penilai: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

Medan, tanggal-bulan-tahun 

Penilai I, Penilai II, 

 

Tanda tangan Tanda tangan 

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap) 
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Lampiran 4.8 Borang Penilaian Seminar Hasil Penelitian Produk 

Terapan 

 

PENILAIAN SEMINAR HASIL  

PENELITIAN PRODUK TERAPAN 

 

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

.....…………………………………………………….. 

Ketua Peneliti :  .........…………………………………………………….. 

NIDN  : ..................………………………………………………..  

Perguruan Tinggi  : .............………………………………………………… 

Pengusul  : .....………………………………………………………  

Jangka Waktu Penelitian :  ……… Tahun 

Biaya Keseluruhan Dari UMSU : Rp …………………. 

No Kriteria Penilaian Bobot 

(%) 

S

k

o

r 

Nilai 

1 Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian 

(Product oriented) 

30   

2 Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana* 30   

3 Tingkat pemanfaatan hasil penelitian: 

a. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi 

b. Aplikasi hasil penelitian di masyarakat dan 

/atau industri 

c. Penetapan kebijakan publik 

25   

4 Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil 15   

Jumlah 100   

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 

= cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor 

Komentar Penilai: 

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

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

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

 

Medan, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

Tanda tangan 

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 4.9 Borang Penilaian Poster Penilaian Produk Terapan 

PENILAIAN POSTER  

PENELITIAN PRODUK TERAPAN 

 

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

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

Ketua Peneliti     : ....................................................................... 

NIDN     : ....................................................................... 

Perguruan Tinggi Pengusul     : ....................................................................... 

Jangka Waktu Penelitian     : ....................... Tahun 

Biaya Keseluruhan dari UMSU   : Rp ........................... 

 

No Kriteria Penilaian Bobot 

(%) 

Skor Nilai 

1 Substansi (tujuan, metode, hasil) 40   

2 Kejelasan Informasi: 

- Terbaca (visible) 

- Terstruktur (structured) 

30   

3 Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, 

keserasian) 

30   

Jumlah 100   

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 

= cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor 

Komentar Penilai: 

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

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

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

 

Medan,tanggal-bulan-tahun  

Penilai, 

 

Tanda tangan 

 

(Nama Lengkap) 
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BAB V 

IPTEKS BAGI MASYARAKAT 

 

5.1. Pendahuluan  

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UMSU mencoba 

melakukan penyelarasan program-program Direktorat Riset dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (DRPM) Ditjen Penguatan Risbang Kemenristekdikti yang 

menerapkan paradigma baru dalam kegiatan PPM yang bersifat problem solving, 

komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran 

yang tidak tunggal. Hal-hal inilah yang menjadi alasan dikembangkannya 

program Ipteks bagi Masyarakat (IbM). 

Khalayak sasaran program Ipteks bagi Masyarakat adalah: 1) masyarakat 

yang produktif secara ekonomi (usaha mikro); 2) masyarakat yang belum 

produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; dan 3) 

masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat biasa). Jika bermitra 

dengan masyarakat produktif secara ekonomi, diperlukan dua pengusaha mikro 

dengan komoditas sejenis atau yang berkorelasi satu sama lain (misalnya pemasok 

bahan baku dan produsen yang memanfaatkan bahan baku tersebut menjadi 

produk), namun kedua mitra tersebut harus mendapatkan sentuhan kegiatan iptek 

sesuai kebutuhannya. Mitra kelompok perajin, nelayan, petani yang setiap 

anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis, jumlah yang diperlukan 

dalam program IbM cukup dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang. Jumlah mitra 

ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi dan intensitas pelaksanaan 

program. 

Jika mitra program adalah masyarakat yang belum produktif namun 

berhasrat kuat menjadi wirausahawan, maka diperlukan adanya 2 kelompok mitra 

yang masing-masingnya terdiri atas 3-5 orang. Komoditas mitra diupayakan 

sejenis atau satu sama lainnya saling berkaitan dengan mempertimbangkan bahan 

baku, spirit wirausaha, fasilitas, SDM, pasar dan lain-lain yang relevan. 

Untuk masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi seperti sekolah 

(jumlah mitranya minimum dua sekolah), kelompok karang taruna, kelompok ibu-

ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, diperlukan minimum tiga kader 
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maksimum lima kader per kelompok. Dalam beberapa kasus mungkin diperlukan 

mitra dalam wujud dua RT, dua dusun atau dua desa, dua Puskesmas/Posyandu, 

dua Polsek, dua Kantor Camat, Kantor Desa atau Kelurahan dan lain sebagainya. 

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program Ipteks bagi 

Masyarakat, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon 

wirausaha baru meliputi aspek produksi dan manajemen usaha. Untuk kegiatan 

yang tidak bermuara pada segi ekonomi, wajib mengungkapkan rinci 

permasalahan dalam segi utama yang diprioritaskan untuk diselesaikan, dan tetap 

melaksanakan minimal dua bidang kegiatan. Alur proses penyusunan proposal 

IbM dan pelaksanaan kegiatan IbM di lapangan disajikan pada Gambar 8.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.1. Alur Proses Penyusunan Proposal dan Pelaksanaan Program 

IbM 

 

5.2. Tujuan 

Tujuan program pengabdian IbM adalah: 

a. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri 

secara ekonomi; 

b. Membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan 

bermasyarakat; dan 

c. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau 

keterampilan lain yang dibutuhkan. 
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5.3. Luaran  

Hasil program IbM wajib disebarluaskan dalam bentuk artikel yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional/prosiding dan media masa. Program IbM 

diharapkan menghasilkan luaran berupa: 

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk; 

b. Peningkatan pemahaman dan ketrampilan mitra; 

c. Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi; 

d. Peningkatan ketentraman/kesehatan masyarakat (mitra masyarakat umum); 

e. Jasa, metode, model, sistem, produk/barang; 

f. Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek 

dagang, rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas 

tanaman, perlindungan topografi); 

g. Buku ajar. 

 

5.4. Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan hibah pengabdian Ipteks bagi 

Masyarakat adalah: 

a. Jangka waktu pengabdian minimum delapan bulan dan maksimum satu 

tahun dalam suatu periode tahun anggaran; 

b. Jumlah tim pelaksana maksimum tiga orang; 

c. Dana yang disediakan mak. Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta 

Rupiah). 

d. Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan pada skema dan 

tahun yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota; dan  

e. Usulan pengabdian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dan diberi 

nama “IBM_NamaKetua_Nama Fakultas”, kemudian di unggah ke web 

LPPM UMSU: http//lppm.umsu.ac.id. 

f. Asli Lembar Pengesahan dan Surat Pernyataan Mitra diserahkan ke LPPM 

UMSU 

 

5.5. Sistematika Usulan  

Usulan Hibah Pengabdian Ipteks bagi Masyarakat maksimum berjumlah 

20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan 
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lampiran), yang ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan 

jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4, serta mengikuti sistematika sebagai 

berikut. 

a. HALAMAN SAMPUL (Lampiran 5.1) 

b. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 5.2) 

a. IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 5.3) 

b. DAFTAR ISI 

c. RINGKASAN PROPOSAL (maksimum satu halaman) 

Kemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang 

akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan proposal harus 

mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang 

diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi. 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Analisis Situasi 

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi 

terkini mitra yang mencakup 

hal-hal berikut. 

1. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan 

a) Tampilkan profil mitra dengan didukung data dan fakta 

berupa gambar/foto 

b) Uraikan aspek produksi dan manajemen usaha mitra. 

c) Ungkapkan selengkap mungkin seluruh persoalan yang 

dihadapi mitra. 

2. Untuk Masyarakat Calon Pengusaha 

a) Tampilkan profil mitra dengan didukung data dan fakta 

berupa gambar/foto 

b) Jelaskan potensi dan peluang usahanya. 

c) Uraiankan dan kelompokkan dari segi produksi dan 

manajemen usaha. 

d) Ungkapkan seluruh persoalan keberadaan sumberdaya saat 

ini. 

3. Untuk Masyarakat Umum 
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a) Uraikan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi 

dan didukung dengan data atau fakta berupa gambar/foto 

b) Jelaskan aspek sosial, budaya, religi, kesehatan, mutu 

layanan atau kehidupan bermasyarakat. 

c) Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini (konflik, 

sertifikat tanah, kebutuhan air bersih, premanisme, buta 

bahasa dan lain-lain). 

d) Permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra. 

1.2 Permasalahan Mitra 

Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan mitra 

yang mencakup hal-hal berikut ini. 

a) Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan : penentuan 

permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun 

manajemen yang telah disepakati bersama mitra. 

b) Untuk kelompok calon wirausaha baru: penentuan 

permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun 

manajemen untuk berwirausaha yang disepakati bersama. 

c) Untuk Masyarakat Umum: nyatakan persoalan prioritas mitra 

dalam aspek sosial, budaya, religi, mutu layanan atau 

kehidupan bermasyarakat. 

d) Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra 

dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk 

diselesaikan selama pelaksanaan program IbM. 

e) Usahakan permasalahannya bersifat spesifik, konkret serta 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan mitra. 

 

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

a) Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan 

prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan 

permasalahan prioritas mitra. 

b) Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing 

solusi tersebut baik dalam segi produksi maupun manajemen 
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usaha (untuk mitra ekonomi produktif/ke ekonomi produktif) atau 

sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi 

mitra dari kelompok masyarakat non ekonomi/umum. 

c) Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin 

terukur atau dapat dikuantitatifkan.  

d) Jika luaran berupa produk atau barang atau sertifikat dan 

sejenisnya, nyatakan juga spesifikasinya. 

e) Buatlah rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 5.1 sesuai 

dengan luaran yang ditargetkan. 

Tabel 5.1 Rencana Target Capaian Luaran 

No Jenis Luaran 
Indikator 

Capaian 

1 Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding1)  

2 Publikasi pada media masa (cetak/elektronik) 2  

3 
Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam 

bidang ekonomi 3) 

 

4 Peningkatan kuantitas dan kualitas produk 3)  

5 
Peningkatan pemahaman dan ketrampilan 

masyarakat 3) 

 

6 
Peningkatan ketentraman /kesehatan masyarakat 

(mitra masyarakat umum)3) 

 

7 
Jasa, model, rekayasa sosial, sistem, produk/barang 

4) 

 

8 

Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, 

hak cipta, merek dagang, 

rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan 

varietas tanaman, 

perlindungan topografi)5) 

 

9 Buku ajar 6)  

 

1) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published 

2) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit 

3) Isi dengan ada atau tidak ada 

4) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan 

5) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted 

6) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit ber ISBN 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-

langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk 

mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini. 

1. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan, dan untuk Kelompok 

Calon Wirausaha Baru maka metode pelaksanaan kegiatan 

terkait dengan tahapan atau langkah-langkah dalam 

melaksanakan solusi dari permasalahan mitra, minimal dalam 

dua bidang kegiatan, yaitu: 

a. Permasalahan dalam bidang produksi. 

b. Permasalahan dalam bidang manajemen. 

c. Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain. 

2. Untuk Masyarakat Umum, nyatakan tahapan atau langkah-

langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas 

permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan 

solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi aspek 

sosial, budaya, keagamaan, mutu layanan atau kehidupan 

bermasyarakat. 

3. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk 

menyelesaikan persoalan mitra yang telah disepakati bersama 

untuk kedua segi utama dalam kurun waktu realisasi program 

IbM, (untuk mitra usaha mikro atau calon wirausaha). 

4. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk 

menyelesaikan persoalan sosial, budaya, keagamaan dan lain-

lain yang telah disepakati bersama (untuk mitra masyarakat non 

produktif secara ekonomis/masyarakat umum). 

5. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan 

program. 

6. Uraikan evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan 

program setelah selesai kegiatan IbM dilaksanakan. 
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BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

Hal-hal yang harus dilakukan pada bagian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uraikan kinerja lembaga pengabdian kepada masyarakat dalam 

kegiatan PPM satu tahun terakhir. 

2. Jelaskan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan 

seluruh persoalan atau kebutuhan mitra. 

3. Tuliskan nama tim pengusul dan uraikan kepakaran dan tugas 

masing-masing dalam kegiatan IbM (dibuat dalam bentuk tabel). 

 

BAB 5. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

5.1 Anggaran Biaya 

Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai 

dengan format pada Lampiran 5.4. Ringkasan anggaran biaya yang 

diajukan dalam bentuk tabel dengan komponen seperti Tabel 5.2 

berikut. 

Tabel 5.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya Program IbM yang Diajukan 

 

No Komponen 
Biaya yang Diusulkan 

(Rp) 

1 Honorarium untuk pelaksana, petugas 

laboratorium, pengumpul data, 

pengolah data, penganalisis data, honor 

operator, dan honor pembuat 

sistem (maksimum 30% dan dibayarkan 

sesuai ketentuan)  

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

2 Pembelian bahan habis pakai untuk 

pembelian ATK, fotocopy, surat 

menyurat, penyusunan laporan, cetak, 

penjilidan, publikasi, pulsa, 

internet, bahan laboratorium, langganan 

jurnal, bahan pembuatan 

alat/mesin bagi mitra (30-40%) 

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

3 Perjalanan untuk survei/sampling data, 

sosialisasi/pelatihan/pendampingan/eval

uasi, Seminar/Workshop DNLN, 

akomodasi-konsumsi, 

perdiem/lumpsum, transport (Maks. 15-

25%) 

.................... 
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4 Sewa untuk peralatan/mesin/ruang 

laboratorium, kendaraan, kebun 

percobaan, peralatan penunjang 

pengabdian lainnya (Maks. 15%) 

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

 Jumlah  

 

5.2 Jadwal Penelitian 

Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dan sesuai 

dengan format pada Lampiran 5.5. 

 

REFERENSI 

Referensi disusun berdasarkan prinsip sumber primer dan 

kemutakhiran pustaka dalam arti 80% dari pustaka adalah jurnal ilmiah 

dan tidak lebih dari 10 tahun setelah penerbitan artikel, dengan sistem 

nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul 

tulisan, dan sumber (Harvard style). Hanya pustaka yang dikutip dan diacu 

dalam usulan yang dicantumkan dalam Referensi. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN (Sesuai Panduan Edisi X Dikti 2016) 

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul yang telah 

ditandatangani (Lampiran 5). 

Lampiran  2. Gambaran Ipteks yang akan ditransfer kepada kedua 

mitra. 

Lampiran  3. Peta Lokasi Wilayah kedua mitra. 

Lampiran  4. Dua buah Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dari 

kedua mitra IbM bermeterai Rp6.000,-. 

Lampiran  5. Justifikasi Anggaran Biaya 

 

5.6 Sumber Dana  

Sumber dana Pengabdian IbM internal berasal dari dana internal Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara. 
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5.7 Seleksi Proposal 

Seleksi proposal IbM internal dilakukan dengan evaluasi dokumen proposal 

oleh reviewer yang ditetapkan oleh UMSU. 

 

5.8 Pelaksanaan dan Pemantauan 

Pelaksanaan hibah IbM internal akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai 

internal dan LPPM UMSU. Pada akhir pelaksanaan pengabdian, setiap 

pelaksana melaporkan kegiatan hasil pengabdian dalam bentuk kompilasi 

luaran pengabdian. 

Setiap pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian dengan 

melakukan hal-hal berikut: 

1. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian 

Kegiatan (logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung 

sejak penandatanganan perjanjian pengabdian.  

2. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi oleh penilai internal melalui 

LPPM UMSU dengan menyiapkan laporan kemajuan kegiatan pengabdian 

sebanyak 3 eksemplas hardcopy dan 1 softcopy. 

3. Menyiapkan laporan akhir dengan melampirkan Buku Catatan Harian 

Kegiatan (logbook) yang telah disahkan oleh LPPM UMSU dengan 

menyediankan 7 eksemplas hardcopy dan 2 softcopy,  berikut luaran 

pengabdian kepada masyarakat (publikasi ilmiah, HKI, paten, makalah 

yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan 

lain-lain) atau dokumen bukti luaran. 

4. Mengikuti seminar hasil kegiatan setelah pengabdian kepada masyarakat 

selesai sesuai perencanaan.  
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Lampiran 5.1. Format Halaman Sampul Ipteks bagi Masyarakat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USULAN PROGRAM 

IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM) 

 

 

 
 

 

 

JUDUL PROGRAM 

 

 

 

TIM PENGUSUL 

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN) 

 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

 

Bulan dan Tahun 
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Lampiran 5.2 Format Halaman Pengesahan IbM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

IPTEKS BAGI MASYARAKAT 
 

Judul     : ........……………………………………….............. 

  ......………………………………………………… 

Nama Mitra Program (1) : ........……………………………………….............. 

Nama Mitra Program (2) : ........……………………………………….............. 

Ketua Tim Pengusul:  

m. Nama Lengkap  : …………..………………………………………… 

n. NIDN   :....……...…………………………………………… 

o. Jabatan Fungsional  : ..............…………………………………………… 

p. Program Studi  : ……..……………………………………………… 

q. Bidang Keahlian  : ……..……………………………………………… 

r. Nomor HP   : ......………………………………………………… 

s. Alamat surel (e-mail)   : ......………………………………………………… 

Anggota Tim Pengusul (1) 

a. Nama Lengkap  : …………..………………………………………… 

b. NIDN   :....……...…………………………………………… 

c. Jabatan Fungsional  : ..............…………………………………………… 

d. Program Studi  : ……..……………………………………………… 

e. Bidang Keahlian  : ……..……………………………………………… 

Anggota Tim Pengusul (2) 

g. Nama Lengkap  : …………..………………………………………… 

h. NIDN   :....……...…………………………………………… 

i. Jabatan Fungsional  : ..............…………………………………………… 

j. Program Studi  : ……..……………………………………………… 

k. Bidang Keahlian  : ……..……………………………………………… 

Mahasiswa yang Terlibat : ……..………………………………………orang 

Lokasi Kegiatan Mitra (1) 
a. Wilayah Mitra (Desa/Kec.) : ……..……………………………………………… 

b. Kabupaten/Kota : ……..………………………………………………  

c. Propinsi : ……..……………………………………………… 

d. Jarak PT ke Lokasi Mitra  : ……..……………………………………… .....KM 

Lokasi Kegiatan Mitra (2) 
a. Wilayah Mitra (Desa/Kec.) : ……..……………………………………………… 

b. Kabupaten/Kota : ……..………………………………………………  

c. Propinsi : ……..……………………………………………… 

d. Jarak PT ke Lokasi Mitra  : ……..……………………………………… .....KM 

Luaran yang Dihasilkan : ……..………………………………………………  

Jangka Waktu Pelaksanaan : ……..……………………………………………… 

Biaya Total : ……..……………………………………………… 

UMSU : Rp.  ……………. 

Sumber lain   Rp.  ……… (lampirkan surat penyandang dana, jika ada)  
 

      Medan, tanggal-bulan-tahun 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas      Ketua Tim Pengusul, 

Tanda tangan + Cap     Tanda tangan 

(Nama Lengkap)     (Nama Lengkap) 

NIP/NIK      NIP/NIK 

 

Menyetujui, 

Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 

Tanda tangan 

Dr. Muhammad Said Siregar, M.Si 

NIP/NIK: 19701127.200501.1.001/0027117002 
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Lampiran 5.3 Format Identitas dan Urainan Umum 

 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

1. Judul Pengabdian kepada Masyarakat …………………………………….. 

2. Tim Pelaksana 

No. Nama Jabatan 
Bidang 

Keahlian 

Instansi 

Asal 

Alokasi waktu 

(jam/minggu) 

1  Ketua ………….. …………… ………………. 

2  Anggota 1 ………….. …………… ……………… 

3  Anggota 2 …………. …………… ………………. 

….  ……….. ………….. …………… ………………. 

 

3. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat: 

…………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………

…………………………………….. 

4. Masa Pelaksanaan  

Mulai : bulan ………………………………. tahun …………………  

Berakhir  : bulan ………………………………. tahun ………………… 

5. Ususlan biaya UMSU 

 Tahun ke-1 : Rp. ……………………………………………. 

6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat  : 

………………………………………………………. 

7. Mitra yang terlibat (uraikan apa kontribusinya) 

…………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………

…………………………………….. 

8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 

…………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………

…………………………………...... 
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9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran (uraikan tidak lebih dari 50 kata, 

tekankan pada manfaat yang diperoleh)  

…………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………

………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………….. 

10. Rencana luaran berupa jasa, sistem, produk/barang, paten, atau luaran lainnya 

yang ditargetkan 

…………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………

…………………………………….. 
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Lampiran 5.4 Format Justifikasi Anggaran Biaya 

1. Honorarium 

Honor 
Honor/Jam 

(Rp) 

Waktu 

(Jam/minggu) 
Minggu 

Honor per Tahun (Rp) 

Th 1 Th.. Thn 

Pelaksana 1       

Pelaksana 2       

Pelaksana n       

Subtotal (Rp)    

2. Pembelian bahan habis pakai 

Material 
Justifikasi 

Pembelian 
Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Harga Peralatan 

Penunjang 

(Rp) 

Th 1 Th.. Thn 

Bahan habis 

pakai 1 
      

Bahan habis  

pakai 2 
      

Bahan habis 

pakai n 
      

Subtotal (Rp)    

3. Perjalanan 

Material 
Justifikasi 

Perjalanan 
Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Biaya per Tahun 

(Rp) 

Th 1 Th.. Thn 

Perjalanan 1       

Perjalanan 2       

Perjalanan n       

Subtotal (Rp)    

4. Sewa  

Material 
Justifikasi 

Sewa 
Kuantitas 

Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya per Tahun 

(Rp) 

Th 1 Th.. Thn 

Sewa 1       

Sewa 2       

Sewa n       

SUB TOTAL (Rp)    

Total Anggaran Yang Diperlukan Setiap Tahun (Rp) 
   

   

Total Anggaran Yang Diperlukan Seluruhnya (Rp)  
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Lampiran 5.5 Format Jadwal Kegiatan 

 

No 
Jenis 

Kegiatan 

Tahun ke 1 Tahun ke 2 Tahun ke 3 

1 2 3 … … 12 1 2 3 … … 12 1 2 3 … … 12 

1 Kegiatan 1                   

2 Kegiatan 2                   

3 ………..                   

4 ………..                   

5 ……….                   

6 Kegiatan n                   
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BAB VI 

IPTEKS BAGI KEWIRAUSAHAAN (IbK) 

 

6.1 Pendahuluan  

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UMSU 

menyelaraskan program-program Direktorat Riset dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (DRPM) sesuai dengan misi UMSU dalam menghasilkan wirausaha-

wirausaha baru dari kampus, melalui program terintegrasi dengan kreasi metode 

yang diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara IbK. UMSU hanya mendanai 

1 proposal IbK yang dikelola dengan melibatkan sejumlah dosen yang 

berpengalaman berwirausaha dari berbagai disiplin ilmu. IbK melaksanakan 

pelatihan manajemen usaha bagi tenant dan sejumlah kegiatan kreatif lainnya 

untuk menghasilkan wirausaha baru yang mandiri berbasis ipteks. Tenant harus 

membentuk dan meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan produk di 

program studi masing-masing. 

Misi program IbK adalah memandu perguruan tinggi menyelenggarakan 

unit layanan kewirausahaan yang profesional, mandiri dan berkelanjutan, 

berwawasan knowledge based economy. Program IbK harus mandiri dan 

operasionalnya berkelanjutan, sehingga IbK diberi peluang untuk mampu menjadi 

unit profit dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan fasilitas yang 

dimiliki. 

Dalam upaya menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis ipteks 

diharapkan sesuai dengan bidang ilmu pengusul. Program IbK dapat dilaksanakan 

dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, menempatkan mahasiswa untuk 

melaksanakan magang pada perusahaan yang mapan/unit-unit usaha di perguruan 

tinggi tersebut dan memfasilitasi mahasiswa dalam berwirausaha. Pelatihan 

dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kewirausahaan, mendorong 

tumbuhnya motivasi berwirausaha, meningkatkan pemahaman manajemen 

(organisasi, produksi, keuangan, dan pemasaran) serta membuat rencana bisnis 

atau studi kelayakan usaha. Kegiatan magang pada perusahaan/unit-unit usaha 

dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktis kewirausahaan kepada 

mahasiswa dengan cara ikut bekerja sehari-hari pada unit usaha tersebut. 

Mahasiswa yang telah mulai berwirausaha, mahasiswa Program Kreatifitas 
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Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) atau Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

lainnya, alumni yang berminat atau baru merintis usaha bisa menyempurnakan 

kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan sebelumnya, untuk meningkatkan 

usahanya. Pengelola IbK PT disarankan untuk menggali jenis komoditas bisnis 

para tenant sesuai dengan bakat dan tidak hanya sekedar terpaku pada minatnya. 

Unit layanan program IbK setiap tahun wajib membina 5 orang calon 

wirausaha yang seluruhnya adalah mahasiswa PKMK/PKM lainnya, mahasiswa 

yang merintis usaha baru dan alumni.  Proggram IbK diharapkan juga bersinergi 

dengan bidang kemahasiswaan perguruan tinggi untuk merekrut mahasiswa yang 

mendapatkan PKMK atau PKM lainnya, mahasiswa dan alumni yang sedang 

merintis usaha, sebagai tenant. 

Alur proses penyusunan proposal IbK dan pelaksanaan kegiatan IbK di 

lapangan disajikan pada Gambar 

 

Gambar 6.1 Alur Proses Penyusunan Proposal dan Pelaksanaan Program 

IbK 

 

6.2 Tujuan 

Tujuan program IbK adalah: 

a. Menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis ipteks; 

b. Meningkatkan keterampilan manajemen usaha bagi masyarakat industri; 

dan 
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c. Menciptakan metode pelatihan kewirausahaan yang cocok bagi mahasiswa 

PKMK/PKM lainnya/ mahasiswa yang sedang merintis usaha/alumni 

wirausaha. 

 

6.3 Luaran Kegiatan  

Hasil program IbK wajib disebarluaskan dalam bentuk artikel yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional/prosiding dan media masa setiap tahun serta 

pada jurnal internasional pada tahun ketiga. 

Luaran program IbK dapat berupa: 

a. Lima wirausaha baru mandiri berbasis ipteks per tahun yang siap 

beraktivitas di masyarakat. Jika misalnya ada lima orang tenant telah 

menjadi wirausaha pada tahun pertama, maka tahun kedua IbK wajib 

merekrut jumlah tenant yang sama, yaitu lima orang; 

b. 80% dari calon wirausaha tahun pertama menjadi wirausaha baru mandiri 

pada akhir tahun ke 3; 

c. Jasa atau produk Wira Usaha Baru (WUB) mahasiswa yang memiliki 

keunggulan iptek (karya seni/rekayasa sosial, jasa, sistem, produk/barang); 

d. Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek 

dagang, rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas 

tanaman, perlindungan topografi); 

e. Buku Ajar 

 

6.4 Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan program IbK adalah: 

a. Jangka waktu kegiatan adalah selama 3 tahun berurutan; 

b. Jumlah tim pelaksana maksimum tiga orang; 

c. Dana pertahun yang disediakan maksimum Rp. 25.000.000.- 

d. Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan pada skema dan 

tahun yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota;  

e. Semua tanda tangan pada halaman pengesahan, biodata pengusul, dan 

surat kesepakatan kerja sama mitra harus asli (bukan hasil pemindaian); 

dan 
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f. usulan pengabdian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dan diberi 

nama “IBK_NamaKetua_Nama Fakultas”, kemudian di unggah ke web 

LPPM UMSU: http//lppm.umsu.ac.id. 

g. Asli Lembar Pengesahan dan Surat Pernyataan Mitra diserahkan ke LPPM 

UMSU. 

 

6.5. Sistematika Usulan  

Usulan Hibah Pengabdian Ipteks bagi Kewirausahaan maksimum 

berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, 

dan lampiran), yang ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 

dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika 

sebagai berikut. 

a. HALAMAN SAMPUL (Lampiran 6.1) 

b. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 6.2) 

c. IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lapiran 6.3) 

d. DAFTAR ISI 

e. RINGKASAN PROPOSAL (maksimum satu halaman) 

Kemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang 

akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu 

menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang 

diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi. 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi yang mencakup hal-hal 

berikut. 

1. Uraikan kondisi kewirausahaan di perguruan tinggi pengusul saat 

ini. Informasikan jumlah mahasiswa PKMK/PKM lainnya dan 

mahasiswa yang merintis usaha baru serta produk/komoditas yang 

sudah dihasilkan atau dijual. 

2. Informasikan potensi dan nilai ekonomi produk mahasiswa 

PKMK/PKM lainnya, mahasiswa yang merintis usaha baru, dan 

alumni yang berminat sebagai tenant. 

3. Ungkapkan keunggulan ipteks produk tenant dalam IbK. 
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4. Jelaskan kesiapan pengelola, fasilitas perguruan tinggi dan 

kelembagaan yang terkait dengan kewirausahaan di perguruan 

tinggi pengusul. 

5. Informasikan ada tidaknya IbK di perguruan tinggi pengusul dan 

jelaskan kondisi dan komoditasnya. 

BAB 2. TARGET DAN LUARAN 

Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana 

kegiatan baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha (atau dua 

segi utama). Luaran wajib dalam program IbK berupa artikel ilmiah 

Publikasi di jurnal nasional/internasional/proceeding, jasa, 

produk/barang; dan atau paten. Jelaskan juga jumlah tenant yang akan 

menjadi wirausaha akhir tahun pertama. Bentuk peningkatan usaha 

tenant setelah dapat pembinaan dari unit IbK. Kerja sama yang dapat 

dilakukan dengan lembaga lain yang terkait dengan kewirausahaan. 

Target luaran harus terukur. Buatlah rencana capaian tahunan seperti 

pada Tabel 6.1 sesuai luaran yang ditargetkan dan lamanya kegiatan 

yang akan dilakukan. 

Tabel 6.1 Rencana Target Capaian Tahunan 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

TS1) T+1 T+2 

1 Publikasi ilmiah di jurnal nasional/prosiding2)    

2 Publikasi pada media masa (cetak/elektronik) 3)    

3 Publikasi pada jurnal Internasional (tahun ketiga)2)    

4 
Banyaknya wirausaha baru mandiri berbasis iptek per 

tahun 4) 

   

5 Prosentase tenant menjadi wirausaha baru mandiri 5)    

6 

Bentuk jasa atau produk Wira Usaha Baru (WUB) yang 

memilikikeunggulan iptek (Karya Seni/Rekayasa Sosial, 

Jasa, Sistem, Produk/Barang) 6) 

   

7 

Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, hak 

cipta, merek 

dagang, rahasia dagang, desain produk industri, 

perlindungan varietas 

tanaman, perlindungan topografi) 7) 

   

8 Buku Ajar 8)    

 

Keterangan : 

1) Tahun pertama 

2) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau 

published 
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3) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit 

4) Isi dengan jumlah wirausaha baru mandiri (minimal 5 pertahun) 

5) Isi dengan prosentase (minimal 80% dari calon wirausaha tahun 

pertama menjadi wirausaha baru pada T+2) 

6) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan 

7) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted 

8) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit ber 

ISBN 

 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Pada bab ini diuraikan analisis situasi yang mencakup hal-hal berikut. 

1. Pola rekrutmen tenant peserta IbK, mengacu kepada luaran 

program, lima wirausaha baru/tahun. 

2. Metode pendekatan yang akan diterapkan seperti pelatihan 

kewirausahaan, magang pada industri mitra, pola pembimbingan, 

pengawasan terhadap tenant, teknik pembiayaan usaha tenant, pola 

pemberian bantuan teknologi dan metode penyelesaian masalah. 

3. Kemungkinan adanya kolaborasi dengan lembaga sejenis di luar 

kampus dan pola operasinya. 

4. Jelaskan secara rinci mengenai persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi 

kegiatan IbK mengacu kepada uraian dalam metode pelaksanaan. 

5. Nyatakan secara wajar jumlah tenant yang menjadi wirausaha per 

tahun dan strategi pengisiannya kembali sehingga jumlah tenant 

tetap 20 orang per tahun. 

6. Uraikan rencana pengembangan unit IbK pada tahun-tahun 

selanjutnya. 

 

BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

Hal-hal yang harus diuraikan pada bagian ini adalah sebagai berikut. 

1.  Kualifikasi Tim Pelaksana, relevansi keahlian tim, sinergisme tim, 

dan pengalaman dalam kegiatan kewirausahaan. 

2. Struktur organisasi tim. 

3. Uraikan fasilitas kewirausahaan perguruan tinggi yang akan 

digunakan sebagai unit layanan IbK. 
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4. Sumberdaya institusi (laboratorium, Jurusan, Fakultas) pendukung 

kegiatan. 

5. Sumberdaya alat atau fasilitas pendukung kegiatan (peralatan 

laboratorium yang dapat digunakan, fasilitas telepon, faksimili, 

internet dan lain-lain). 

6.  Sumber daya akses pasar, relasi bisnis dan teknologi. 

7. Hubungan kerja antara institusi IbK dengan laboratorium 

pendukung dan dengan lembaga pengabdian kepada masyarakat  

8. Nyatakan reputasi lembaga kewirausahaan di luar kampus yang 

berkolaborasi dengan unit layanan IbK. 

 

BAB 5. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

5.1 Anggaran Biaya 

Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai 

dengan format pada Lampiran 6.4. Ringkasan anggaran biaya yang 

diajukan dalam bentuk tabel dengan komponen seperti Tabel 6.2 

berikut. 

Tabel 6.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya Program IbMK yang 

Diajukan  Setiap Tahun 

 

No Jenis Pengeluaran 
Biaya yang Diusulkan (Rp) 

Tahun I Tahun II Tahun III 

1 

Honorarium untuk pelaksana, petugas 

laboratorium, pengumpul data, pengolah 

data, penganalisis data, honor operator, 

dan honor pembuat sistem (maksimum 

30% dan dibayarkan sesuai ketentuan)  

   

2 

Pembelian bahan habis pakai untuk 

pembelian ATK, fotocopy, surat 

menyurat, penyusunan laporan, cetak, 

penjilidan, publikasi, pulsa, internet, 

bahan laboratorium, langganan jurnal, 

bahan pembuatan alat/mesin bagi mitra 

(30-40%) 

   

3 

Perjalanan untuk survei/sampling data, 

sosialisasi/pelatihan/pendampingan/eval

uasi, Seminar/Workshop DNLN, 

akomodasi-konsumsi, 

perdiem/lumpsum, transport (Maks. 15-

25%) 
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4 

Sewa untuk peralatan/mesin/ruang 

laboratorium, kendaraan, kebun 

percobaan, peralatan penunjang 

pengabdian lainnya (Maks. 15%) 

   

Jumlah    

 

5.2 Jadwal Kegiatan  

Buat jadwal keseluruhan kegiatan (tentatif) dalam bentuk matriks. 

Apabila mengajukan usulan IbK untuk tiga tahun, maka rencana kerja 

dan jadwal tahun pertama harus dibuat rinci. Rencana kerja dan jadwal 

tahun kedua dan ketiga boleh dibuat secara garis besar, tetapi harus 

dirinci pula untuk penilaian persetujuan kelanjutan kegiatan tahun 

kedua dan seterusnya. Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk diagram 

batang (bar chart) untuk rencana pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat yang diajukan dan sesuai dengan format pada Lampiran 6.5 

 

REFERENSI 

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem 

nomor), dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan 

sumber. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang 

dicantumkan dalam Referensi. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN (Sesuai Panduan Edisi X Dikti 2016) 

Lampiran 1 Tim Pelaksana Kegiatan dan Nara Sumber (Lampiran E). 

Lampiran 2 Biodata Tim Pelaksana Kegiatan dan Nara Sumber yang 

telah ditandatangani masing-masing (Lampiran …). 

Lampiran 3 Surat Kesediaan Penyandang Dana dari Pembantu/Wakil 

Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan/Direktur 

Politeknik bermeterai Rp 6.000,-. 

Lampiran 4 Surat Kesediaan Ketua Tim untuk melaksanakan tugas 

program IbK bermeterai Rp6.000,-. 

Lampiran  5 Justifikasi Anggaran Biaya 

 

6.6 Sumber Dana Kegiatan 

Sumber dana Pengabdian IbM internal berasal dari dana internal Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara. 
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6.7 Seleksi Proposal 

Seleksi proposal IbK internal dilakukan dengan evaluasi dokumen proposal 

secara kompetitif 

 

6.8 Pelaksanaan dan Pelaporan 

Pelaksanaan hibah IbK internal akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai 

internal dan LPPM UMSU. Pada akhir pelaksanaan pengabdian, setiap 

pelaksana melaporkan kegiatan hasil pengabdian dalam bentuk kompilasi 

luaran pengabdian. 

Setiap pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian dengan 

melakukan hal-hal berikut: 

1. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian 

Kegiatan (logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung 

sejak penandatanganan perjanjian pengabdian; 

2. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi oleh penilai internal dengan 

menyiapkan laporan kemajuan program IbK.  

3. Bagi pelaksana yang dinyatakan layak untuk mendapatkan pendanaan 

pada tahun berikutnya, harus menyerahkan proposal tahun berikutnya. 

4. Menyiapkan laporan akhir dengan melampirkan Buku Catatan Harian 

Kegiatan (logbook) yang telah disahkan oleh LPPM UMSU dengan 

menyediankan 7 eksemplas hardcopy dan 2 softcopy,  berikut luaran 

pengabdian kepada masyarakat (publikasi ilmiah, HKI, paten, makalah 

yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan 

lain-lain) atau dokumen bukti luaran. 

5. Mengikuti seminar hasil kegiatan setelah pengabdian kepada masyarakat 

selesai sesuai perencanaan.  
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Lampiran 6.1  Format Halaman Sampul Ipteks bagi Kewirausahaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Contoh Judul: Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK) di…. (nama PT). 

 

 

 

 

USULAN PROGRAM 

IPTEKS BAGI KEWIRAUSAHAAN (IbK) 

 

 
 

 

 

JUDUL PROGRAM 

 

TIM PENGUSUL 

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN) 

 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

Bulan dan Tahun 

 



 74 

Lampiran 6.2 Format Halaman Pengesahan IbK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

IPTEKS BAGI KEWIRAUSAHAAN 
 

Judul     : ........……………………………………….............. 

  ......………………………………………………… 

Ketua Tim Pengusul:  

t. Nama Lengkap  : …………..………………………………………… 

u. NIDN   :....……...…………………………………………… 

v. Jabatan Fungsional  : ..............…………………………………………… 

w. Program Studi  : ……..……………………………………………… 

x. Bidang Keahlian  : ……..……………………………………………… 

y. Nomor HP   : ......………………………………………………… 

z. Alamat surel (e-mail)   : ......………………………………………………… 

Anggota Tim Pengusul (1) 

f. Nama Lengkap  : …………..………………………………………… 

g. NIDN   :....……...…………………………………………… 

h. Jabatan Fungsional  : ..............…………………………………………… 

i. Program Studi  : ……..……………………………………………… 

j. Bidang Keahlian  : ……..……………………………………………… 

Anggota Tim Pengusul (2) 

l. Nama Lengkap  : …………..………………………………………… 

m. NIDN   :....……...…………………………………………… 

n. Jabatan Fungsional  : ..............…………………………………………… 

o. Program Studi  : ……..……………………………………………… 

p. Bidang Keahlian  : ……..……………………………………………… 

Praktisi yang Terlibat  : ……..………………………………………orang 

Peserta 

a. Mahasiswa PKMK  : ……..………………………………………orang 

b. Mahasiswa PKM Lainnya : ……..………………………………………orang 

c. Mahasiswa yang Merintis Usaha Baru : ……..………………………………orang 

d. Alumni   : ……..………………………………………orang  

Luaran yang Dihasilkan : ……..………………………………………………  

Jangka Waktu Pelaksanaan : ……..……………………………………………… 

Biaya Total : ……..……………………………………………… 

a. UMSU : Rp.  ……………. 

b. Sumber lain  Rp.  …………….. (lampirkan surat penyandang dana, jika 

ada)  

 

      Medan, tanggal-bulan-tahun 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas      Ketua Tim Pengusul, 

 

Tanda tangan + Cap     Tanda tangan 

(Nama Lengkap)     (Nama Lengkap) 

NIP/NIK     NIP/NIK 

 

Menyetujui, 

Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Tanda tangan 

Dr. Muhammad Said Siregar, M.Si. 

NIP/NIP: 19701127.200501.1001/0027117002 
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Lampiran 6.3 Format Identitas dan Urainan Umum 

 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

1. Judul Pengabdian kepada Masyarakat ..……………………………………….. 

2. Tim Pelaksana 

No. Nama Jabatan 
Bidang 

Keahlian 

Instansi 

Asal 

Alokasi waktu 

(jam/minggu) 

1 ……………………… Ketua ………………. ………… ……………… 

2 ……………………… Anggota 1 ………………. ………… …………….. 

3 ……………………… Anggota 2 ………………. ………… ……………... 

…. ……………………… ………. ………………. ………… ……………… 

 

3. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat: 

…………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………

…………………………………….. 

4. Masa Pelaksanaan  

Mulai : bulan ………………………………. tahun …………………  

Berakhir  : bulan ………………………………. tahun ………………… 

5. Ususlan biaya UMSU 

 Tahun ke-1 : Rp .……………………………………………. 

 Tahun ke-2 : Rp .……………………………………………. 

 Tahun ke-3 : Rp .……………………………………………. 

6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat  : 

………………………………………………………............................ 

7. Mitra yang terlibat (uraikan apa kontribusinya) 

…………………………………………………………………………………..

…………………..………………………………………………………………

………………………………….. 

8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 

…………………………………………………………………………………..

…………………..………………………………………………………………

…………………………………...... 
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9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran (uraikan tidak lebih dari 50 

kata, tekankan pada manfaat yang diperoleh)  

…………………………………………………………………………………..

…………………..………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………

………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………….. 

10. Rencana luaran berupa jasa, sistem, produk/barang, paten, atau luaran 

lainnya yang ditargetkan 

…………………………………………………………………………………..

…………………..………………………………………………………………

…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

Lampiran 6.4 Format Justifikasi Anggaran Biaya 

 

1. Honorarium 

Honor 
Honor/Jam 

(Rp) 

Waktu 

(Jam/minggu) 
Minggu 

Honor per Tahun 

(Rp) 

Th 1 Th.. Thn 

Pelaksana 1       

Pelaksana 2       

Pelaksana n       

Subtotal (Rp)    

2. Pembelian bahan habis pakai 

Material 
Justifikasi 

Pembelian 
Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Harga Peralatan 

Penunjang (Rp) 

Th 1 Th.. Thn 

Bahan habis 

pakai 1 
      

Bahan habis  

pakai 2 
      

Bahan habis 

pakai n 
      

Subtotal (Rp)    

3. Perjalanan 

Material 
Justifikasi 

Perjalanan 
Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Biaya per Tahun 

(Rp) 

Th 1 Th.. Thn 

Perjalanan 1       

Perjalanan 2       

Perjalanan n       

Subtotal (Rp)    

4. Sewa  

Material 
Justifikasi 

Sewa 
Kuantitas 

Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya per Tahun 

(Rp) 

Th 1 Th.. Thn 

Sewa 1       

Sewa 2       

Sewa n       

Sub Total (Rp)    

Total Anggaran Yang Diperlukan Setiap Tahun (Rp) 
   

   

Total Anggaran Yang Diperlukan Seluruhnya (Rp)  
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Lampiran 6.5 Format Jadwal Kegiatan 

No Jenis Kegiatan 
Tahun ke 1 Tahun ke 2 Tahun ke 3 

1 2 3 … … 12 1 2 3 … … 12 1 2 3 … … 12 

1 Kegiatan 1                   

2 Kegiatan 2                   

3 ………..                   

4 ………..                   

5 ……….                   

6 Kegiatan n                   
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BAB VII 

IPTEKS BAGI PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH (IbPM) 

 

7.1. Pendahuluan  

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UMSU 

merumuskan sebuah skema yang sedikit berbeda dari program yang dirancang 

oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Ditjen 

Penguatan Risbang Kemenristekdikti, yakni Ipteks bagi Pengembangan 

Muhammadiyah (IbPM). 

Misi program IbPK adalah memandu para dosen UMSU untuk 

menyelenggarakan berbagai aktivitas pengabdian berbasis kepada ilmu 

pengetahuan, teknologi, agama Islam serta nilai-nilai Kemuhammadiyahan, baik 

dalam bentuk dakwah, pembinaan, pendampingan, dan yang sejenisnya untuk 

masyarakat. 

Khalayak sasaran program IbPK secara khusus adalah: 1) anggota 

Muhammadiyah di yang berada di ranting-ranting; 2) umat Islam lain yang belum 

menjadi anggota Muhammadiyah. 

Melalui aktivitas-aktivitas pengabdian yang dilakukan dosen diharapkan 

akan mampu mempengaruhi umat secara positif untuk lebih mengenal dan 

memahami Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi Islam besar dan bertujuan 

mulia.  

Program IbPK yang benar-benar dilakukan dengan baik tidak hanya 

berguna untuk perkembangan organisasi Muhammadiyah yang pesat di masa 

depan, tetapi juga akan membawa masyarakat khususnya umat Islam menuju 

kepada umat yang memahami hakikat kehidupan duniawi sekaligus kehidupan 

ukhrawi. 

 

7.2. Tujuan 

Tujuan program pengabdian IbPK adalah untuk mengembangkan pola-

pola pembinaan masyarakat untuk lebih memahami tentang Islam dan 

Kemuhammadiyahan, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan 

kemampuan dalam menjalankan Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah. 
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7.3. Luaran  

Hasil program IbPM wajib disebarluaskan dalam bentuk artikel yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional/prosiding dan media masa. Luaran program 

IbPK dapat berupa model atau metode yang kreatif dan inovatif untuk 

memberikan pemahaman Islam dan Kemuhammadiyahan kepada masyarakat. 

  

7.4. Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan hibah pengabdian IbPK 

adalah: 

a. Jangka waktu kegiatan adalah 1 tahun; 

b. Jumlah tim pelaksana maksimum tiga orang; 

c. Dana pertahun yang disediakan maksimum Rp. 30.000.000,-  

d. Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan pada skema dan 

tahun yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota; dan 

e. Usulan pengabdian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dan diberi 

nama “IbPK_NamaKetua”, kemudian di unggah ke web LPPM UMSU: 

http//lppm.umsu.ac.id. 

f. Asli Lembar Pengesahan dan Surat Pernyataan Mitra diserahkan ke LPPM 

UMSU. 

 

7.5. Sistematika Usulan  

Usulan Hibah Pengabdian Ipteks bagi Pengembangan 

Kemuhammadiyahan maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk 

halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan 

font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas 

A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut. 

a. HALAMAN SAMPUL (Lampiran 7.1) 

b. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 7.2) 

c. IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 7.3) 

d. DAFTAR ISI 

e. RINGKASAN (maksimum satu halaman) 

Kemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang 

akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu 
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menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang 

diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi. 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan analisis situasi yang mencakup hal-hal 

berikut. 

1. Uraikan kondisi geografis, sosial dan budaya masyarakat yang 

menjadi sasaran pengabdian; 

2. Uraikan kondisi permasalahan masyarakat yang dihadapi 

masyarakat sasaran khususnya dalam permasalahan Islam dan 

Kemuhammadiyahan; 

3. Jelaskan kesiapan dosen sebagai pelaksana pengabdian, 

kelompok masyarakat sasaran, organisasi yang menjadi mitra 

pengabdian. 

 

BAB 2. TARGET DAN LUARAN 

Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana 

kegiatan secara jelas dan spesifik. 

 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Pada bab ini diuraikan analisis situasi yang mencakup hal-hal 

berikut. 

1. Jelaskan secara rinci mengenai persiapan, pelaksanaan, dan 

evaluasi kegiatan IbPK. 

2. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan 

persoalan masyarakat khususnya dalam Islam dan 

Kemuhammadiyahan; 

3. Uraikan rencana pengembangan unit IbPK pada tahun-tahun 

selanjutnya. 

 

BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

Hal-hal yang harus dilakukan pada bagian ini adalah sebagai 

berikut. 
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1. Uraikan kinerja lembaga pengabdian kepada masyarakat dalam 

kegiatan PPM satu tahun terakhir. 

2. Jelaskan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan 

seluruh persoalan atau kebutuhan mitra, dan nyatakan siapa 

pakarnya masingmasing. 

 

BAB 5. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

5.1 Anggaran Biaya 

Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai 

dengan format pada Lampiran 7.4. Ringkasan anggaran biaya yang 

diajukan dalam bentuk tabel dengan komponen seperti Tabel 7.1 

berikut. 

Tabel 7.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Program IbPM yang 

Diajukan 

No Komponen 
Biaya yang 

Diusulkan (Rp) 

1 Honorarium untuk pelaksana, petugas 

laboratorium, pengumpul data, 

pengolah data, penganalisis data, honor 

operator, dan honor pembuat 

sistem (maksimum 30% dan dibayarkan 

sesuai ketentuan)  

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

2 Pembelian bahan habis pakai untuk 

pembelian ATK, fotocopy, surat 

menyurat, penyusunan laporan, cetak, 

penjilidan, publikasi, pulsa, 

internet, bahan laboratorium, langganan 

jurnal, bahan pembuatan 

alat/mesin bagi mitra (30-40%) 

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

3 Perjalanan untuk survei/sampling data, 

sosialisasi/pelatihan/pendampingan/evaluasi, 

Seminar/Workshop DNLN, akomodasi-

konsumsi, perdiem/lumpsum, transport 

(Maks. 15-25%) 

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

4 Sewa untuk peralatan/mesin/ruang 

laboratorium, kendaraan, kebun 

percobaan, peralatan penunjang pengabdian 

lainnya (Maks. 15%) 

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

 Jumlah  
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5.2 Jadwal Kegiatan  

Buat jadwal keseluruhan kegiatan (tentatif) dalam bentuk matriks. 

Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dan sesuai 

dengan format pada Lampiran 7.5. 

 

REFERENSI 

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan 

abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka 

yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam 

Referensi. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1  Biodata Tim Pelaksana Kegiatan dan Nara Sumber yang 

telah ditandatangani masing-masing (Lampiran….). 

Lampiran 2  Peta lokasi wilayah masyarakat dan mitra 

Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dari mitra 

IbPK bermeterai Rp. 6.000,-. 

Lampiran 4  Justifikasi Anggaran Biaya 

 

7.6 Sumber Dana  

Sumber dana Pengabdian IbPK internal berasal dari dana internal Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara. 

 

7.7 Seleksi Proposal 

Seleksi proposal IbPM internal dilakukan dengan evaluasi dokumen proposal 

secara kompetitif 

 

7.8 Pelaksanaan dan Pemantauan 

Pelaksanaan hibah IbPK internal akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai 

internal dan LPPM UMSU. Pada akhir pelaksanaan pengabdian, setiap 

pelaksana melaporkan kegiatan hasil pengabdian dalam bentuk kompilasi 

luaran pengabdian. 
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Setiap pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian dengan 

melakukan hal-hal berikut: 

1. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian 

Kegiatan (logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung 

sejak penandatanganan perjanjian pengabdian.  

2. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi oleh penilai internal melalui 

LPPM UMSU dengan menyiapkan laporan kemajuan kegiatan pengabdian 

sebanyak 3 eksemplas hardcopy dan 1 softcopy. 

3. Menyiapkan laporan akhir dengan melampirkan Buku Catatan Harian 

Kegiatan (logbook) yang telah disahkan oleh LPPM UMSU dengan 

menyediankan 7 eksemplas hardcopy dan 2 softcopy,  berikut luaran 

pengabdian kepada masyarakat (publikasi ilmiah, HKI, paten, makalah 

yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan 

lain-lain) atau dokumen bukti luaran. 

4. Mengikuti seminar hasil kegiatan setelah pengabdian kepada masyarakat 

selesai sesuai perencanaan.  
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Lampiran 7.1 Format Halaman Sampul Ipteks bagi Pengembangan 

Muhammadiyahan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Contoh Judul: Ipteks bagi Pengembangan Muhammadiyahan (IbPM) di….. 

 

 

USULAN PROGRAM 

IPTEKS BAGI PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH (IbPM) 

 

 

 

 
 

 

 

JUDUL PROGRAM 

 

 

TIM PENGUSUL 

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN) 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

Bulan dan Tahun 
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Lampiran 7.2 Format Halaman Pengesahan IbPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

IPTEKS BAGI PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH 
 

Judul         : ........……………………………………….............. 

      ......………………………………………………… 

Nama Mitra Program       : ........……………………………………….............. 

Ketua Tim Pengusul:  

a. Nama Lengkap      : …………..………………………………………… 

b. NIDN       :....……...…………………………………………… 

c. Jabatan Fungsional      : ..............…………………………………………… 

d. Program Studi      : ……..……………………………………………… 

e. Bidang Keahlian      : ……..……………………………………………… 

f. Nomor HP       : ......………………………………………………… 

g. Alamat surel (e-mail)       : ......………………………………………………… 

Anggota Tim Pengusul (1) 

a. Nama Lengkap      : …………..………………………………………… 

b. NIDN       :....……...…………………………………………… 

c. Jabatan Fungsional      : ..............…………………………………………… 

d. Program Studi      : ……..……………………………………………… 

e. Bidang Keahlian      : ……..……………………………………………… 

Anggota Tim Pengusul (2) 

a. Nama Lengkap      : …………..………………………………………… 

b. NIDN       :....……...…………………………………………… 

c. Jabatan Fungsional      : ..............…………………………………………… 

d. Program Studi      : ……..……………………………………………… 

e. Bidang Keahlian      : ……..……………………………………………… 

Mahasiswa yang Terlibat     : ……..………………………………………orang 

Lokasi Kegiatan Mitra  
a. Cabang/Ranting Muhammadiyah   : ……..………………………………………… 

b. Daerah     : ……..……………………………………………...  

c. Wilayah     : ……..……………………………………………… 

d. Jarak PT ke Lokasi Mitra      : ……..……………………………………… .....KM 

Luaran yang Dihasilkan     : ……..………………………………………………  

Jangka Waktu Pelaksanaan     : ……..……………………………………………… 

Biaya Total     : ……..……………………………………………… 

a. UMSU     : Rp.  ……………. 

b. Sumber lain       Rp.  ……(lampirkan surat penyandang dana, jika ada)  

 

      Medan, tanggal-bulan-tahun 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas      Ketua Tim Pengusul, 

 

Tanda tangan + Cap     Tanda tangan 

(Nama Lengkap)     (Nama Lengkap) 

NIP/NIK     NIP/NIK 

 

Menyetujui, 

Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Tanda tangan + Cap 

Dr. Muhammad Said Siregar, M.Si. 

NIP/NIP: 19701127.200501.1001/0027117002 
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Lampiran 7.3 Format Identitas dan Urainan Umum 

 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

1. Judul Pengabdian kepada Masyarakat ..........………………………………….. 

2. Tim Pelaksana 

No. Nama Jabatan 
Bidang 

Keahlian 

Instansi 

Asal 

Alokasi waktu 

(jam/minggu) 

1  Ketua ………….. ………… ………………. 

2  Anggota 1 ………….. ………… ……………… 

3  Anggota 2 …………. ………… ………………. 

….  ……….. ………….. ………… ………………. 

 

3. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat: 

…………………………………………………………………………………..

…………………..………………………………………………………………

…………………………………….. 

 

4. Masa Pelaksanaan  

Mulai : bulan ………………………………. tahun ………………….  

Berakhir  : bulan ………………………………. tahun …………………. 

 

5. Ususlan biaya UMSU 

 Tahun ke-1 : Rp. ……………………………………………. 

6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat  : 

……………………………………………………….................................... 

7. Mitra yang terlibat (uraikan apa kontribusinya) 

…………………………………………………………………………………..

…………………..………………………………………………………………

…………………………………….. 

8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 

…………………………………………………………………………………..

…………………..………………………………………………………………

…………………………………...... 
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9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran (uraikan tidak lebih dari 50 kata, 

tekankan pada manfaat yang diperoleh)  

…………………………………………………………………………………..

…………………..………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………

………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………….. 

10. Rencana luaran berupa jasa, sistem, produk/barang, paten, atau luaran lainnya 

yang ditargetkan 

…………………………………………………………………………………..

…………………..………………………………………………………………

…………………………………….. 
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Lampiran 7.4 Format Justifikasi Anggaran Biaya 

 

1. Honorarium 

Honor 
Honor/Jam 

(Rp) 

Waktu 

(Jam/minggu) 
Minggu 

Honor per Tahun 

(Rp) 

Th 1 Th.. Thn 

Pelaksana 1       

Pelaksana 2       

Pelaksana n       

Subtotal (Rp)    

2. Pembelian bahan habis pakai 

Material 
Justifikasi 

Pembelian 
Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Harga Peralatan 

Penunjang (Rp) 

Th 1 Th.. Thn 

Bahan habis 

pakai 1 
      

Bahan habis  

pakai 2 
      

Bahan habis 

pakai n 
      

Subtotal (Rp)    

3. Perjalanan 

Material 
Justifikasi 

Perjalanan 
Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Biaya per Tahun 

(Rp) 

Th 1 Th.. Thn 

Perjalanan 1       

Perjalanan 2       

Perjalanan n       

Subtotal (Rp)    

4. Sewa  

Material 
Justifikasi 

Sewa 
Kuantitas 

Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya per Tahun 

(Rp) 

Th 1 Th.. Thn 

Sewa 1       

Sewa 2       

Sewa n       

Sub Total (Rp)    

Total Anggaran Yang Diperlukan Setiap Tahun (Rp) 
   

   

Total Anggaran Yang Diperlukan Seluruhnya (Rp)  
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Lampiran 7.5 Format Jadwal Kegiatan 

No Jenis Kegiatan 
Tahun ke 1 Tahun ke 2 Tahun ke 3 

1 2 3 … … 12 1 2 3 … … 12 1 2 3 … … 12 

1 Kegiatan 1                   

2 Kegiatan 2                   

3 ………..                   

4 ………..                   

5 ……….                   

6 Kegiatan n                   
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BAB VIII 

IPTEKS BAGI DESA MITRA (IbDM) 

 

8.1 Pendahuluan 

Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia banyak terjadi di wilayah 

perdesaan. Kekayaan dan investasi masyarakat wilayah perdesaan tidak dinilai 

dari jumlah tabungan rupiah atau dolar, tapi berbasis pada kepemilikan properti 

dan harta (sungai, tanah, rumah, lahan, mineral) bahkan kekayaan hayati (hutan, 

peternakan, pertanian, perikanan, dan lain- lain). Tentu saja potensi ini, akan lebih 

sustainable, berdaya saing, dan berpotensi untuk dikembangkan karena berkaitan 

erat dengan hidup dan kehidupan manusia serta lingkungan. Oleh karena itu, tak 

mengherankan jika perusahaan moneter dunia dan industri yang padat modal 

mengalami krisis dan terpuruk, namun usaha-usaha yang dibangun masyarakat 

desa termasuk industri kreatif dan pertanian tetap eksis. Negara-negera lain yang 

sempat mengalami resesi dan kegoncangan ekonomi, dapat teratasi dengan 

kembali ke struktur ekonomi asal warisan nenek moyang (misal sebagai petani, 

nelayan, pengrajin, dan sebagainya). 

Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang 

diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 

tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang sejalan 

dengan program pemerintah untuk percepatan perekonomian desa yang berfokus 

menangani infrastruktur, maka Perguruan Tinggi harus memiliki kepedulian 

dengan berkontribusi memberikan penguatan melalui aplikasi sains dan teknologi, 

model kebijakan, serta rekayasa sosial berbasis riset. Perkembangan sosial 

ekonomi desa akan lebih cepat dengan dibangunnya infrastruktur dan terbukanya 

akses. Sentuhan dari perguruan tinggi berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin 

akan memberikan akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan desa di segala 

bidang (sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, 

ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan, dan lainnya) tanpa 

meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut. 

Program Iptek bagi Desa Mitra (IbDM) bertujuan untuk 

mengejawantahkan peranan Perguruan Tinggi dengan luaran rencana strategis 

riset unggulan dan pengabdiannya secara lebih riil pada masyarakat desa. Urgensi 
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IbDM ini adalah banyaknya potensi desa yang belum diberdayakan secara 

optimal, serta kurangnya penguatan sains berupa aplikasi hasil riset dari perguruan 

tinggi. Urgensi penting lainnya adalah adanya doktrinasi dan motivasi moral, 

kepedulian, sekaligus tantangan melakukan sistering (pendampingan) 

penatakelolaan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat desa. Isu-isu penting yang ditangani dalam program ini 

antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan dan konservasi, pangan, energi, 

eco-tourism, budaya, industri kreatif, penatakelolaan wilayah/sumber daya alam 

dan sumber daya manusia, moral, karakter dan etika, maritim, atau lainnya. 

Dengan demikian, akan terbangun desa binaan mitra perguruan tinggi yang 

memiliki keunggulan tertentu sebagai icon dan penggerak utama (prime mover) 

pembangunan desa sekaligus sebagai salah satu model sains-techno and tourism 

park. 

Program Iptek Bagi Desa Mitra (IBDM) dalam mewujudkan desa 

unggulan sebagai desa binaan perguruan tinggi dilakukan dengan skema seperti 

pada Gambar 11.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.1 Skema implementasi program Iptek bagi Desa Mitra 

  

8.2 Tujuan Kegiatan 

Tujuan umun Program Iptek bagi Desa Mitra (IbDM) ini adalah: 

- Mengejawantahkan hilirisasi hasil riset unggulan PT dalam 

membangun masyarakat desa; 

- Membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan 

wilayah desa; 
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- Membantu mensukseskan terlaksananya program RPJM Desa; 

- Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa; 

- Mempercepat pembangunan desa pada berbagai bidang secara 

berkelanjutan; dan 

- Memperkuat sinergisme perguruan tinggi (PT) dengan stakehoder 

terkait dalam pembangunan desa. 

Tujuan khusus Program Iptek bagi Desa Mitra (IbDM) ini adalah: 

- Memberikan solusi permasalahan masyarakat desa dengan 

pendekatan holistic berbasis riset multidisiplin; 

- Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai 

dengan urgensi kebutuhan masyarakat desa; 

- Memberikan penguatan potensi masyarakat desa melalui aplikasi 

hasil riset unggulan perguruan tinggi (sistering desa); dan 

- Membentuk desa binaan sebagai salah satu model science-techno-

park perguruan tinggi. 

 

8.3 Luaran Kegiatan 

Hasil Program IbDM wajib disebarluaskan dalam bentuk artikel yang 

dipublikasikan melalui jurnal/majalah internasional pada tahun ketiga. Publikasi 

hasil program IbDM juga dilakukan melalui seminar nasional/Iinternasional, 

dan media masa/repository PT pada setiap tahunnya. 

Luaran program IbDM dapat berupa: 

a. peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, atau 

sumber daya desa lainnya; 

b. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan masyarakat desa; 

c. perbaikan arah kebijakan, tata kelola, eksploitasi dan konservasi sumber 

daya alam; 

d. peningkatan sosial ekonomi, perbaikan moral dan karakter, serta 

pendidikan masyarakat; 

e. terbangunnya sentra-sentra yang merepresentasikan unggulan/ciri khas 

masyarakat desa; 

f. jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang; 

g. hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, 
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rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, 

perlindungan topografi); 

h. buku ajar. 

Beberapa contoh luaran antara lain: Desa Sentra Halal Food, Desa 

Kerajinan Bambu, Desa Konservasi Tanaman/Satwa Langka, Desa 

Mandiri Energi, Desa Sentra Organic Farming, Kampung Kuliner, 

Desa Wisata, Desa Adat/Seni Budaya, Desa Garam Beryodium, Desa 

Sehat, Desa Bersyariah, Desa Bina Lingkungan, Desa Cagar Budaya, 

Desa Cagar Alam, dan sebagainya. Sentra-sentra pada desa tersebut 

menjadi science-techno-park perguruan tinggi. Sehingga bisa dijadikan 

obyek untuk riset dan pembelajaran bagi mahasiswa, dosen dan tamu 

dalam dan luar negeri. 

  

8.4 Kriteria dan Pengusulan 

Skema usulan Iptek bagi Desa Mitra (IbDM) secara umum dapat 

dilihat pada Gambar 27.2, sedangkan persyaratan dan Kriteria untuk 

pengusulan sebagai berikut. 

a. Desa dan Kelompok Binaan 

- Kriteria desa yang dimaksud dalam program ini mengacu pada UU 

No. 6 Tahun 2014. 

- Desa yang diusulkan adalah binaan Perguruan Tinggi dengan 

rekomendasi ketua LPM/LPPM/P3M (Lampiran 27.12) atau 

yang sudah tertuang dalam RENSTRA Pengabdian kepada 

Masyarakat Perguruan Tinggi. 

- Desa yang diusulkan harus benar-benar bermitra dengan Tim 

pengusul yang dibuktikan dengan surat persetujuan kerja sama 

(format Surat Persetujuan Kerja sama dapat mengacu panduan 

IbW). 

- Minimal melibatkan 3 kelompok masyarakat pada desa binaan per 

tahun baik unit usaha (UKM/IKM/Koperasi) atau organisasi sosial 

(karang taruna, PKK, atau lainnya) yang dibuktikan dengan surat 

keterangan kesanggupan bekerja sama (format Surat Persetujuan 

Kerja sama dapat mengacu pada panduan IbM). 
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- Kelompok mitra yang ditangani dalam desa mitra yang sama dapat 

berganti setiap tahun. 

b. Tim Pengusul 

- Tim pengusul dibentuk institusi atas rekomendasi Ketua 

LPM/LPPM/P3M dimana setiap perguruan tinggi boleh mengusulkan 

lebih dari 1 tim untuk desa mitra yang sama atau berbeda (Lampiran 1 

Panduan Edisi X Dikti 2016). 

- Ketua dan anggota tim pengusul sekurang-kurangnya bergelar S-2 

dan mempunyai NIDN. 

- Tim pengusul 3-5 orang (minimal 2 disiplin ilmu). 

- Tim pengusul harus melibatkan minimal 4 orang mahasiswa/tahun. 

- Tim Pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) 

yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani. 

- Perguruan Tinggi wajib memberikan dana pendampingan minimal 

10% dalam bentuk in-cash atau in-kind atas rekomendasi ketua 

LPM/LPPM/P3M (Lampiran 27.12 Panduan Edisi X Dikti 2016). 

c. Eligibilitas Kegiatan 

- Kegiatan yang diusulkan yang ditangani belum pernah mendapatkan 

pendanaan dari sumber lain. 

- Pada tahun kedua harus mendapat dukungan dana/sarana dari 

PEMDA/Dinas dan/atau pihak ketiga lainnya. 

- Lama program kegiatan ini 3 tahun, dengan anggaran Rp. 

50.000.000.-  per tahun. 

  

8.5 Sistematika Usulan 

Usulan IbDM maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk 

halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis 

menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan 

ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 8.1) 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 8.2)  

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 8.3) 

 DAFTAR ISI 
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RINGKASAN PROPOSAL (maksimum satu halaman) 

Kemukakan tujuan khusus yang ingin dicapai serta metode yang 

akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus 

mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan 

yang diusulkan, ditulis dengan jarak satu spasi. 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Analisis situasi 

Uraikan analisis situasi wilayah yang berisi peta lokasi dan 

denah, potensi, nilai strategis, kondisi sosial atau ekonomi, 

permasalahan yang ada dan perlu penanganan segera. Isu-isu lain 

yang relevan dengan desa/daerah serta terkait dengan 

teknologi/sains/rekayasa sosial yang akan diterapkan harus 

dianalisis secara lebih dalam. Uraikan tujuan umum dan khusus 

kegiatan yang diusulkan. 

1.2 Urgensi  Permasalahan Prioritas 

Uraikan tentang pentingnya aplikasi hasil riset pengembangan desa 

binaan. Perlu ditekankan bahwa introduksi sains dan Iptek, 

rekayasa sosial atau lainnya, adalah benar-benar merupakan 

kebutuhan yang sangat mendesak dan sejalan dengan program 

pembangunan desa. Penting juga dikemukakan root of problem 

yang harus diatasi. 

 

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

Uraikan skema solusi secara umum untuk mengatasi permasalahan 

dalam bentuk skema atau deskripsi yang mudah dibaca/dipahami. 

Kaitkan solusi yang ditawarkan dengan peta jalan riset tim 

pengusul secara skematis. 

Uraikan target luaran kegiatan dengan jelas, terukur dan 

kuantitatif. Indikator luaran harus merepresentasikan mitra pada 

desa binaan yang ditangani, serta menunjukkan kemajuan 

pelaksanaan kegiatan tim pengusul. Misalkan peningkatan mutu 

dan kapasitas produk, pembentukan klaster atau sentra-sentra 
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potensi masyarakat, produksi barang/jasa spesifik, peningkatan 

sumber daya manusia, konservasi sumber daya alam, konservasi 

dan promosi budaya, perbaikan akses dan lainnya yang relevan. 

Buatlah rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 8.1 sesuai 

luaran yang ditargetkan dan lamanya pengabdian yang akan 

dilakukan. 

Tabel 8.1 Rencana Target Capaian Tahunan 

No 
Jenis Luaran Indikator Capaian 

TS
1
) TS

+
1 TS

+
2 

1 Publikasi ilmiah di jurnal nasional/prosiding2)    

2 
Publikasi pada media masa (cetak/elektronik) 

repository PT 3) 

   

3 Publikasi pada jurnal Internasional2)    

4 
Peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah 

barang, jasa, atau sumber daya desa lainnya4) 

   

5 
Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan 

masyarakat desa4) 

   

6 
Perbaikan arah kebijakan, tata kelola, eksploitasi dan 

konservasi sumber daya alam4) 

   

7 
Peningkatan kondisi sosial ekonomi, perbaikan 

moral dan karakter, serta pendidikan masyarakat4) 

   

8 
Terbangunnya sentra-sentra yang merepresentasikan 

unggulan/ciri khas masyarakat desa4) 

   

9 
Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/ 

barang5) 

   

10 

Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, 

hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain 

produk industri, indikasi geografis, perlindungan 

varietas tanaman, perlindungan topografi)6) 

   

11 Buku ajar7)    

1) TS = tahun sekarang 

2) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted atau 

published 

3) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit 

4) Isi dengan ada atau tidak ada penerapan/peningkatan 

5) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan 

6) Isi dengan tidak ada, draf, atau terdaftar, atau granted 

7) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit ber-ISBN 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Gambarkan secara skematis dilengkapi uraian pola penyelesaian 

masalah. Uraikan juga introduksi sains, iptek, rekayasa sosial 

atau lainnya yang akan diterapkan setiap tahunnya dengan luaran 

yang jelas. Metode pelaksanaan ini merupakan hasil kesepakatan 

antara Pengusul dengan Desa Binaan dan kelompok mitra binaan. 

 

BAB 4. KELAYAKAN PENGUSUL DAN MITRA 

Uraikan kompetensi Tim Pengusul, sarana dan prasarana yang 

dimiliki untuk menunjang kegiatan. Anggota tim pengusul 

harus berkontribusi dalam program sesuai dengan 

kompetensinya. Kelayakan wilayah binaan akan dinilai dari 

kompetensi mitra yang ditangani, potensi desa binaan, sarana 

dan prasarana yang dimiliki, serta kesanggupan dalam 

sharing resources. Potensi desa yang unik/ spesifik juga 

menentukan penilaian. 

 

BAB 5. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

5.1 Anggaran Biaya 

Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan 

sesuai dengan format pada Lampiran B. Rincian anggaran 

biaya yang diajukan dengan komponen seperti Tabel 5.1.1 

berikut. 

Tabel 8.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya IbDM yang 

Diajukan Setiap Tahun 
 

No Jenis Pengeluaran 

Biaya yang Diusulkan 

(Rp) 

Tahun 

I 

Tahun 

II 

Tahun 

III 

1 Honorarium untuk pelaksana, petugas 

laboratorium, pengumpul data, pengolah data, 

penganalisis data, honor operator, dan honor 

pembuat sistem (maksimum 30% dan 

dibayarkan sesuai ketentuan) 

   

2 Pembelian bahan habis pakai untuk 

pembelian ATK, fotocopy, surat menyurat, 

penyusunan laporan, cetak, penjilidan, 

publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, 

langganan jurnal, bahan pembuatan 

alat/mesin bagi mitra 
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3 Perjalanan untuk survei/sampling data, 

sosialisasi/pelatihan/ pendampingan/evaluasi, 

Seminar/Workshop DN-LN, akomodasi-

konsumsi, perdiem/lumpsum, transport 

   

4 Sewa untuk peralatan/mesin/ruang 

laboratorium, kendaraan, kebun percobaan, 

peralatan penunjang pengabdian lainnya 

   

Jumlah    

 

  5.2 Jadwal Kegiatan 

Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk diagram palang (bar chart) 

untuk rencana pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dan 

sesuai dengan format pada Lampiran …….. 

 

REFERENSI 

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan 

sistem nomor), dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, 

judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang disitasi pada 

usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN (Sesuai Panduan Edisi X Dikti 2016) 

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul 

(Lampiran E) 

Lampiran 2. Peta Lokasi Wilayah yang menunjukkan jarak PT 

Pengusul dan PT Mitra dengan lokasi wilayah 

sasaran. 

Lampiran 3. Surat Kesediaan Kerja sama dari Mitra berMeterai 

Rp 6.000 (format mengacu IbM). 

Lampiran 4. Surat Kesepakatan untuk menjalankan Kerja sama 

dari Desa bermateri Rp6.000 (format dapat 

mengacu IbW pada buku Panduan DIKTI Edisi 

X) 

Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Tim berMeterai Rp 6.000 

dan diketahui ketua yang menyatakan usulan ini 

belum didanai sumber lain (format sesuai 

panduan DRPM) 

Lampiran 6. Surat Rekomendasi dari Ketua LPPM (format 

pada Lampiran 27.12 

Lampiran 7. Surat Dukungan Dana atau lainnya dari PEMDA 

atau Pihak ketiga (pada Tahun ke-2, disertakan 

pada laporan akhir tahun pertama atau laporan 

kemajuan). 
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8.6 Sumber Dana Kegiatan 

  Sumber dana Pengabdian IbDM dapat berasal dari dana internal 

UMSU 

 

 8.7 Seleksi Proposal 

Seleksi dan evaluasi proposal Program IbDM dilakukan dengan cara 

Desevaluasi dan peninjauan (visitasi) kelokasi atau desa mitra.   

 

 8.8 Pelaksanaan dan Pelaporan 

 Pelaksanaan program IbDM akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai 

internal. Pada akhir pelaksanaan pengabdian, setiap pelaksana melaporkan 

kegiatan hasil pengabdian dalam bentuk kompilasi luaran pengabdian. 

Setiap pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat dengan melakukan hal-hal berikut: 

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan 

Harian Kegiatan (logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin 

terhitung sejak penandatanganan perjanjian pengabdian  

b. bagi pelaksana yang dinyatakan layak untuk mendapatkan pendanaan 

pada tahun berikutnya, harus menyiapkan proposal tahun berikutnya 

dengan format mengikuti proposal tahun sebelumnya. 

c. Menyerahkan Laporan Akhir Tahun yang telah disahkan oleh LPPM 

UMSU sebanyak 3 eksemplar hardcopy  dan 1 softcopy.   

d. Menyiapkan dokumen seminar hasil berupa artikel, poster dan profil hasil 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat  

e. Mengikuti seminar hasil kegiatan setelah pengabdian kepada masyarakat 

selesai sesuai perencanaan sedangkan. 
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Lampiran 8.1  Format Sampul Proposal Program Iptek Bagi Desa Mitra 

 

 

 

 

USULAN PROGRAM 

IPTEK BAGI DESA MITRA 

(IbDM) 

 

 

 

 

 

JUDUL PROGRAM 

 

Oleh : 

Nama Lengkap dan NIDN Ketua 

Tim Pengusul 

Nama Lengkap dan NIDN 

Anggota Tim Pengusul 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

 

NAMA  PEMERINTAH  DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 

TAHUN 
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Lampiran 8.2 Borang Halaman Pengesahan Program Iptek Bagi Desa 

Mitra 

 

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM IPTEK BAGI DESA MITRA 

1. Judul (IbDM) :  ...........................................................   

2. Ketua Tim Pengusul  :  ...........................................................   

a. Nama Lengkap  :  ...........................................................   

b. Jenis Kelamin :  ...........................................................   

c. NIDN :  ...........................................................   

d. Pangkat/Golongan  :  ...........................................................   

e. Jabatan  :  ...........................................................   

f. Alamat Kantor  :  ...........................................................   

g. Telp/Faks/alamat surel: ...........................................................   

3. Anggota Tim Pengusul Kegiatan : ………………… orang 

4. Mitra 

a. Nama Mitra I :  ..................................................................  

b. Desa/Kecamatan  :  ..................................................................  

c. Jenis  : (UKM Barang/Jasa/Non-Bisnis/Nirlaba) 

d. Ketua Mitra  :  ..................................................................  

e. Alamat  :  ..................................................................  

a. Nama Mitra II  :  ..................................................................  

b. Desa/Kecamatan  :  ..................................................................  

c. Jenis  : (UKM Barang/Jasa/Non-Bisnis/Nirlaba) 

d. Ketua Mitra  :  ..................................................................  

e. Alamat  :  ..................................................................  

a. Nama Mitra III  :  ..................................................................  

b. Desa/Kecamatan  :  ..................................................................  

c. Jenis  : (UKM Barang/Jasa/Non-Bisnis/Nirlaba) 

d. Ketua Mitra  :  ..................................................................  

e. Alamat  :  ..................................................................  

5. Biaya Kegiatan 

a. Biaya total           : Rp…………….. 

b. Biaya : Tahun ke-……. dari ….. tahun 

c. Perguruan Tinggi : Rp……………... 

d. Kontribusi Mitra  : Rp…………… tahun dan in kind (jika ada) 

Kontribusi lain         : Rp……………... atau in kind (Pemda) 

6. Tahun Pelaksanaan : Tahun………. s.d. ………… (3 tahun) 

 
Mengetahui,               Medan, tanggal-bulan-tahun 

Dekan Fakultas             Ketua Tim Pengusul 

 

Cap dan tanda tangan             Tanda tangan 

(Nama Lengkap)             (Nama Lengkap) 

NIP/NIK              NIP/NIK 

          Mengetahui 

         Ketua LPPM  

Tanda tangan + Cap 
Dr. Muhammad Said Siregar, M.Si. 

NIP/NIDN: 19701127.200501.1.001/0027117002 
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Lampiran 8.3 Format Identitas dan Urainan Umum 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

1. Judul Pengabdian kepada Masyarakat ........…………………………………… 

2. Tim Pelaksana 

No. Nama Jabatan 
Bidang 

Keahlian 

Instansi 

Asal 

Alokasi waktu 

(jam/minggu) 

1 ……………………… Ketua …………… ………… ……………… 

2 ……………………… Anggota 1 …………… ………… …………….. 

3 ……………………… Anggota 2 …………… ………… ………………. 

…. ……………………… ………. …………… ………… ……………… 

 

3. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat: 

…………………………………………………………………………………..

……………..……………………………………………………………………

……………………………….. 

 

4. Masa Pelaksanaan  

Mulai  : bulan ………………………..tahun ………………….  

Berakhir  : bulan ………………………………. tahun …………………. 

 

5. Ususlan biaya UMSU 

 Tahun ke-1 : Rp. ……………………………………………. 

 Tahun ke-2 : Rp. ……………………………………………. 

 Tahun ke-3 : Rp. ……………………………………………. 

 

6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat  : 

………………………………………………………. 

7. Mitra yang terlibat (uraikan apa kontribusinya) 

………………………………………………………………………………

…..…………………..………………………………………………………

……………………………………. 

8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 

………………………………………………………………………………

…..…………………..………………………………………………………

…………………………………………........................................................

....................................................................................... 
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9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran (uraikan tidak lebih dari 50 

kata, tekankan pada manfaat yang diperoleh)  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………..

………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………… 

10. Rencana luaran berupa jasa, sistem, produk/barang, paten, atau luaran 

lainnya yang ditargetkan 

………………………………………………………………………………

……………………..………………………………………………………..

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


