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KATA PENGANTAR

Assal a m u a I a i ku m wa rrah matu I la hi wabo ra kotuh,

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Tri Dharrna perguruan tinggi yang

dibebankan kepada dosen baik secara individu maupun kelompok. Kegiatan penelitian harus dilakukan

oleh dosen setiap tahunnya untuk memenuhi persyaratan administrasi kenaikan pangkat dan lain-lain.

Fakultas Teknik (FT) Universitas Bengkulu (UNIB) telah menganggarkan dana melalui Daftar lsian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Fakultas Teknik Universitas Bengkulu untuk mendanai Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat secara kompetitif pada tingkat Prograrn Studi Fakultas Teknik Universitas

Bengkulu sebesar 15 persen dari Anggaran total FakultasTeknik. Pendanaan ini dalam rangka peningkatan

kapasitas lembaga maupun kapasitas dosen, khususnya dosen Fakultas Teknlk UNIB untuk melakukan

penelitian dan pengabdian masyarakat.

Penelitian harus dilakukan secara berkelanjutan dan tema yangdiusung harus rnengacu pada misi FT UNIB

yaitu "Meningkatkan kualitas publikasi ilmiah baik Nasional maupun lnternasional". Supaya mutu

penelitian bisa dijaga dan hasil penelitian bisa dipertangung jawabkan maka keberadaan Panduan

Penelitian sangat krusial untuk disusun.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Unit Pelaksanaan, Pengabdian

Kepada Masyaraka! dan Manajemen Publikasi {UP3MP} dan Senat FT UNIB yang telah merumuskan tema

Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Fakultas dan telah berhasil menyusun buku Panduan

U sula n Penelitra n da n ?engabd'ran kepada M asya rakat Iakultas Teknik.

Demikianlah, kami berharap Buku Panduan ini dapat dijadikan pedoman dalam rangka membangun

pondasi Penelftian yang tangguh untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat supaya bisa

membawa nama Fakultas Teknik ke tingkat Nasional dan lnternasional.

Januari 2O22

FaisalHadi, S.T., M.T-
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Peningkatan mutu Penelitian di Fakultas Teknik dilakukan secara bertahap dengan melakukan sinergi 
antar dosen di prodi-prodi untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan 
program penelitian dan pengabdian masyarakat serta Publikasi. Selain itu, dengan dihasilkannya 
Penelitian-Penelitian yang bermutu berskala Nasional maupun Internasional akan meningkatkan citra FT 
Universitas Bengkulu dan meningkatkan peran dosen dalam mendukung pembangunan daerah maupun 
nasional.  

Dalam rangka meletakkan pondasi yang baik untuk tumbuh kembangnya dosen-dosen yang handal di 
masa depan, maka perlu dilakukan upaya pembinaan terhadap dosen-dosen FT Universitas Bengkulu.  

Berbagai metode pembinaan dapat dikembangkan oleh FT UNIB, salah satu yang akan dilaksanakan 
dengan sistem Penelitian Dosen Muda melalui proses penelaahan proposal oleh tim penelaah yang 
ditugaskan oleh Rektor melalui Dekan dan ketua LPPM Universitas Bengkulu. 

FT UNIB sebagai pelaksana, pengelola dan pelayan sumber informasi tentang kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat serta ikut berperan dalam pengembangan sektor unggulan Provinsi 
Bengkulu dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kegiatan Penelitian akan terus dikembangkan 
dalam koridor yang sesuai dalam roadmap Penelitian dan Pengabdian FT UNIB tersebut.  

Terkait dengan koridor tersebut, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu menetapkan fokus kajian riset yang 
spesifik berkontribusi terhadap kebutuhan daerah dan sejalan dengan isu nasional, serta sesuai dengan 
potensi dan karakteristik sumber daya dosen di prodi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. 
Topik-topik Program diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh dosen sesuai dengan bidang kajian 
keilmuan masing-masing untuk menghasilkan karya teknologi tepat guna. Oleh karena itu, diharapkan 
para dosen membentuk kelompok-kelompok Peneliti dan setiap kelompok diharapkan dapat 
mengintegrasikan Penelitian dan Pengabdian yang akan dilaksanakan sesuai dengan Road Map FT UNIB 
tahun 2021-2025.  

1.2. Tujuan Program 

1. Meningkatkan kemampuan dosen/dosen untuk mengembangkan potensinya dalam 
mengembangkan Ipteks sesuai dengan bidangnya berdasarkan pada keunggulan dan keunikan 
yang ingin dicapai oleh FT UNIB. 

2. Meningkatkan publikasi ilmiah, HaKI, teknologi tepat guna, rekayasa sosial dan kebijakan publik, 
buku ajar atau buku teks dibidang Keteknikan. 

3. Menumbuhkembangkan budaya kerjasama antar dosen-dosen, dalam dan antar prodi untuk 
memicu terbentuknya kelompok peneliti di FT UNIB. 
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1.3. Penerima Manfaat 

Penerima manfaat Hibah Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FT UNIB secara internal 
adalah Dosen FT UNIB.  Keberhasilan pelaksanaan program Hibah Penelitian  dan Pengabdian ini akan 
memberikan dampak terhadap nilai-nilai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkungan FT UNIB. 
Manfaat yang akan dirasakan FT dengan tercapainya hasil (output) berupa peningkatan jumlah publikasi 
ilmiah baik dalam Jurnal Nasional, Nasional Terakreditasi, Konferensi/Seminar Internasional, dan Jurnal 
Internasional bereputasi serta diperolehnya bukti Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).  

Peningkatan luaran tersebut akan meningkatkan citra akademik secara tidak langsung akan memberikan 
dampak konstruktif pada penghargaan stakeholder terhadap Universitas Bengkulu. Penerima manfaat 
eksternal dalam program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarkat ini adalah masyarakat akademik 
dan masyarakat umum di Provinsi Bengkulu khususnya dan Indonesia umumnya, terutama terkait dengan 
manfaat dari hasil-hasil Penelitian yang berhubungan langsung dengan hal-hal teknis pemecahan 
masalah. 
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BAB II. PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN 

2.1. Program Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Unit Program 
Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Manajemen Publikasi (UP3MP) Fakultas Teknik 
Universitas Bengkulu untuk dosen Fakultas Teknik Universitas Bengkulu meliputi 3 (tiga) skema penelitian 
dan 1 (satu) skema pengabdian kepada masyarakat. Masing-masing skema penelitian dan pengabdian 
tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Skema Penelitian Pembinaan Bagi Dosen Muda FT UNIB 
2. Skema Penelitian Unggulan/ Mandat Bagi Dosen FT UNIB  
3. Skema Penelitian Hibah Kerjasama Luar Negeri dengan PT QS 100 
4. Skema Pengabdian kepada Masyarakat (Mandiri) FT UNIB 

Seluruh skema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di atas diarahkan mengacu pada bidang 
fokus, tema riset dan topik riset prioritas sebagai upaya ketercapaian IKU FT UNIB. 

2.2. Ketentuan Umum 

Pelaksanaan program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu pada standar 
penjaminan mutu penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat UNIB sesuai rambu-rambu 
yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut UP3MP FT UNIB menetapkan ketentuan umum 
pelaksanaan program Penelitian dan Pengabdian kepada masyaraka yang diuraikan sebagai berikut. 

1. Ketua dan anggota Peneliti/Pelaksana Pengabdian adalah dosen tetap Universitas Bengkulu yang 
memiliki NIP dan/atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang berstatus aktif. 

2. Ketua dan anggota Peneliti/Pelaksana Pengabdian sudah mempunyai ID SINTA, bagi yang belum 
silahkan hubungi bagian administrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(LPPM) Universitas Bengkulu. 

3. Ketua Peneliti/Pelaksana Pengabdian menunjukkan progress yang baik berdasarkan luaran 
program penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan melalui pendanaan FT 
UNIB selama 2 (dua) tahun terakhir.  

4. Ketua dan anggota Peneliti/Pelaksana  Penelitian dan Pengabdian harus ber-homebase pada unit 
kerja di lingkungan FT UNIB. 

5. Setiap dosen FT UNIB yang memenuhi syarat dapat mengusulkan Program Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat DIPA FT UNIB tahun 2022. 

6. Dosen yang mendapatkan pendanaan Penugasan DRPM atau PNBP Universitas Bengkulu Tahun 
2022 sebagai ketua peneliti atau ketua pelaksana PPM tidak termasuk pengusul yang eligible 
untuk mengusulkan proposal hibah FT UNIB. 

7. Dosen hanya dapat mengusulkan maksimal 2 (dua) usulan (satu usulan skim penelitian dan satu 
usulan skim PPM). Dosen pengusul diperbolehkan hanya menjadi satu kali sebagai ketua program 
yang diusulkan. Misal, dosen sudah mengajukan salah satu skim Penelitian sebagai ketua, maka 
dosen yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan usulan PPM sebagai ketua, namun 
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diperbolehkan jika yang bersangkutan menjadi anggota pengusul. Dosen pengusul juga 
diperkenankan menjadi anggota di kedua usulan program.  

8. Peneliti dan Pelaksana Pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran (output) yang dijanjikan 
pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk 
mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya Luaran yang dijanjikan. 

9. Pengajuan usulan dilakukan melalui sistem informasi resmi LPPM https://prisma2.unib.ac.id dan 
link formulir resmi yang diumumkan oleh UP3MP FT UNIB. 

10. Jika diperlukan lebih lanjut, Pengusul mengajukan proposal melalui link yang dikelola oleh UP3MP 
FT sebagai upaya pengendalian atau monitoring kualitas program. 

11. 1 (satu) Hardcopy usulan pertama yang sudah ditandatangani oleh dekan diserahkan ke UP3MP 
dan upload melalui system informasi prisma2 pada situs http://prisma2.unib.ac.id. 

12. Hardcopy usulan pemenang hibah selanjutnya direvisi dan diserahkan rangkap 3 (tiga) ke LPPM 
Universitas Bengkulu dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Fakultas (dekan) tempat 
dimana dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap.  

13. Softcopy usulan, laporan kemajuan, dan laporan akhir lengkap dan sudah ditandatangani (dalam 
waktu yang terpisah) dikirimkan melalui formulir online yang akan diumumkan secara berjenjang. 
Untuk hardcopy dokumen tersebut diserahkan ke tim UP3MP FT UNIB. 

14. Mekanisme pengumupulan dokumen seperti yang dijelaskan pada poin 9 akan diberitahukan 
lebih lanjut melalui surat edaran (jika diperlukan). 

15. Setiap pengusulan kegiatan, baik penelitian dan maupun pengabdian kepada masyarakat 
pendanaan FT UNIB, WAJIB melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa Fakultas Teknik dan 
mencantumkan data singkat mahasiswa di halaman pengesahan usulan.   

16. UP3MP FT UNIB dan LPPM Universitas Bengkulu akan melakukan pengawasan internal atas semua 
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FT UNIB dengan mengacu 
kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku. 

17. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian mengacu kepada PMK tahun 2021 tentang 
SBK Sub Keluaran Penelitian yang berlaku. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu 
kepada Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 
2022 pada bagian SBK Penelitian. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu kepada 
Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku. 

18. Dosen pelaksana program penelitian maupun pengabdian masyarakat yang tidak mengumpulkan 
laporan kemajuan dan/atau laporan akhir, pencairan dana 30% (tahap II) tidak akan dicairkan dan 
bagi yang tidak melaporkan output dalam jangka waktu tertentu (batas waktu akan 
diinformasikan lebih lanjut) maka tidak diperkenankan mengusulkan program penelitian ataupun 
pengabdian masyarakat pada tahun berikutnya sampai dengan output yang dijanjikan terpenuhi. 

19. Peneliti dan Pelaksana Pengabdian wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan 
sumber pendanaan yaitu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Fakultas Teknik Universitas 
Bengkulu / DIPA Universitas Bengkulu) beserta nomor kontrak pada setiap bentuk luaran 
penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, video kegiatan, maupun 
poster. 
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2.3. Tahapan Pengelolaan Program 

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, 
penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian luaran. 

1. Tahap pengumuman 

Siklus pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat diawali dengan mengumumkan 
penerimaan usulan penelitian pengabdian masyarakat di website FT UNIB dan mengirimkan surat ke 
setiap pimpinan prodi di lingkungan FT UNIB dilampiri dengan buku panduan penelitian dan 
pengabdian masyarakat (softcopy) untuk selanjutnya diteruskan kepada dosen-dosen selingkung 
prodi yang bersangkutan. 

2. Tahap pengusulan Program 

Pengusulan usulan program ini dilakukan oleh dosen-dosen FT UNIB yang memenuhi syarat dengan 
menyerahkan proposal ke LPPM dan Unit Pelaksanaan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan 
Publikasi (UP3MP) Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Pengusulan dilakukan melalui Sistem 
Informasi PRISMA2 (https://prisma2.unib.ac.id) dan formulir resmi yang diumumkan oleh UP3MP, 
yang dimulai saat pengumuman penerimaan usulan diterbitkan. 

3. Tahap Penyeleksian/ Penugasan 
a. Tahap Penyeleksian 

Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer internal Universitas Bengkulu 
maupun reviewer nasional/external (jika diperlukan) dengan cara seleksi desk evaluasi 
proposal yang diserahkan ke LPPM Universitas Bengkulu. Proposal yang lolos seleksi Desk 
Evaluasi dilanjutkan dengan pembahasan proposal program. Pengumuman Pemenang akan 
diumumkan melalui surat edaran pengumuman pemenang hibah FT UNIB. 

b. Tahap Penugasan 

Tahap penugasan dilakukan untuk menentukan peneliti atau tim peneliti yang akan ditetapkan 
dengan mekanisme penugasan yang merupakan wewenang pimpinan institusi yang 
diperuntukkan bagi penelitian yang dipandang strategis dan mendukung tercapainya visi dan 
misi FT UNIB. 

4. Tahap Penetapan 

Penetapan usulan yang layak untuk didanai dilakukan oleh pimpinan FT UNIB berdasarkan hasil 
seleksi dan rekomendasi yang dilakukan oleh tim penilai atau reviewer dengan menginformasikan 
melalui UP3MP FT UNIB dan surat kepada pimpinan fakultas selingkung Universitas Bengkulu. Para 
pemenang hibah kembali mengusulkan usulan yang sudah direvisi dan ditandatangani oleh dekan 
(lengkap) ke sistem informasi Prisma2. 
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5. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian. 
b. Kontrak penelitian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan melalui 

website maupun surat resmi kepada pimpinan FT UNIB oleh UP3MP FT UNIB 
c. Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan 

penerimaan usulan program. 
d. Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana penelitian berdasarkan mekanisme yang 

berlaku di FT UNIB. 
e. Penandatanganan kontrak penelitian pendanaan DIPA FT UNIB dilaksanakan antara Dekan FT 

UNIB dan ketua peneliti/pelaksana. 
f. Pelaksanaan program mengacu kepada kontrak antara pimpinan FT dan ketua peneliti. 

 
6. Tahap Pengawasan 

Tahapan pengawasan ini meliputi ketentuan sebagai berikut. 

a. Pengawasan pelaksanaan penelitian wajib dilaksanakan oleh UP3MP dalam bentuk kegiatan 
monitoring dan evaluasi. 

b. Monitoring dan evaluasi jalannya program dilakukan oleh reviewer internal Universitas 
Bengkulu dan atau reviewer nasional (jika diperlukan), sedangkan evaluasi Luaran Penelitian 
akan dilakukan oleh Tim UP3MP FT UNIB. 

c. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan oleh reviewer internal kepada Ketua Dekan FT UNIB. 
 

7. Tahap Pelaporan 

Untuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja kegiatan maka Peneliti/pelaksana program 
berkewajiban menyampaikan: 

a. Laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian (hard copy dan Pdf file). 
b. Laporan rekapitulasi penggunaan dana/laporan pertanggung jawaban keuangan. 
c. Bukti submitted artikel (dari editor journal) sesuai dengan luaran wajib skema penelitian yang 

diikuti (hard copy dan soft file). 
d. Ringkasan yang dilengkapi dengan gambar “highlight” penelitian maksimal 1 halaman (hard copy 

dan soft file). 
 

8. Tahap Penilaian Hasil Program 

Penilaian dilakukan oleh tim UP3MP FT UNIB dan/atau reviewer keluaran untuk menilai kelayakan 
atas pelaksanaan program. 
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2.4. Jadwal 

Jadwal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seperti tercantum pada Table 1. 

Tabel 1. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Pendanaan DIPA Fakultas Teknik Universitas Bengkulu 2022 

No Kegiatan Bulan ke 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Pengumuman Pembukaan Usulan        
2 Proses Pengusulan        
3 Seleksi dan Penilaian usulan (Desk Evaluasi dan 

Pembahasan Usulan) 
       

4 Penetapan dan Pengumuman Usulan yang Didanai        
5 Penandatangan kontrak bagi pemenang hibah        
6 Pelaksanaan Program        
7 Seminar Laporan Kemajuan        
8 Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi)        
9 Seminar Laporan Akhir dan pelaporan luaran        
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BAB III. SKEMA PENELITIAN PEMBINAAN BAGI DOSEN MUDA FAKULTAS TEKNIK 

3.1. Pendahuluan 

Peningkatan mutu penelitian di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu (FT UNIB) dilakukan secara 
berkelanjutan dan sinergi antar/berbagai unit dan komponen untuk meningkatkan kompetensi dosen dan 
mahasiswa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, dengan dihasilkannya 
penelitian- penelitian yang bermutu, berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian 
masyarakat termasuk di lingkungan FT UNIB, serta yang didasarkan kepada karakteristik spesifik 
keunggulan FT UNIB, akan meningkatkan citra FT UNIB dan keikutsertaan sivitas akademika dalam 
mendukung pembangunan lokal, regional, maupun nasional. Dalam rangka meletakkan pondasi yang baik 
untuk tumbuh kembangnya peneliti-peneliti yang handal di masa depan, maka perlu dilakukan upaya 
pengembangan Ipteks terhadap dosen-dosen FT UNIB. Berbagai metode pengembangan IPTEKS yang 
dapat dikembangkan oleh FT UNIB, salah satu yang akan dilaksanakan adalah Pelaksanaan Penelitian 
Pembinaan Bagi Dosen Muda FT UNIB. Program tersebut akan dilaksanakan dengan sistem  kompetisi 
berdasarkan melalui proses penelaahan proposal oleh tim penelaah yang ditugaskan oleh pimpinan FT 
UNIB. 

3.2. Tujuan Penelitian 

a. Meningkatkan kemampuan dosen/peneliti untuk mengembangkan potensinya dalam 
mengembangkan Ipteks sesuai dengan bidangnya berdasarkan pada keunggulan dan keunikan 
yang ingin dicapai oleh FT UNIB terutama untuk membina dan meningkatkan kemampuan 
meneliti dosen peneliti. 

b. Meningkatkan dan menjadi sarana latihan bagi dosen peneliti untuk mempublikasikan hasil 
penelitiannya minimal dalam jurnal ilmiah nasional/ jurnal nasional terindeks Google Scholar 
(GS), atau prosiding internasional ber ISBN, serta media publikasi lain baik berskala nasional 
maupun internasional . 

c. Menginisiasi penyusunan peta jalan penelitian dan Road Map berkelanjutan sesuai dengan 
kompetensi dosen selingkung FT UNIB. 

d. Menumbuhkembangkan budaya kerjasama antar-dosen/peneliti. 
e. Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan program-programnya di 

Perguruan Tinggi, melakukan inovasi ipteks dan membantu mengatasi permasalahan bangsa 
khususnya permasalahan lokal yang ada di sekitar wilayah Universitas Bengkulu. 

f. Menumbuhkan budaya dan kesadaran peneliti terhadap komitmen yang tertuang dalam rencana 
penelitian (proposal) yang akan menunjang penjaminan mutu penelitian di Universitas Bengkulu. 

3.3. Rencana Anggaran Penelitian dan Kriteria 

a. Besarnya anggaran yang diusulkan pada skema Penelitian Pembinaan Bagi Dosen Muda FT UNIB 
maksimal  Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta Rupiah). 

b. Pembiayaan Penelitian Pembinaan Bagi Dosen Muda FT UNIB mengacu SBK Riset/Kapasitas. 
c. Jangka waktu penelitian mono tahun. 
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3.4. Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul Penelitian Pembinaan Bagi Dosen Muda FT UNIB sebagai berikut: 

a. Ketua peneliti dan anggota peneliti adalah dosen tetap FT UNIB yang memiliki NIP dan/atau 
Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang berstatus aktif. 

b. Jumlah peneliti 2-3 orang/proposal 
c. Ketua adalah dosen FT UNIB dengan Jabatan fungsional Asisten Ahli atau anggota peneliti adalah 

dosen FT UNIB serendah-rendahnya bergelar Master/Magister dan jabatan fungsional setinggi-
tingginya Asisten Ahli. 

d. Riwayat hidup peneliti harus ditandatangani asli oleh setiap ketua dan anggota peneliti. 
e. Ketua pengusul belum pernah mendapatkan pendanaan penelitian dari DRPM dalam posisi 

sebagai ketua. 

3.5. Luaran Penelitian 

Luaran wajib Skema Penelitian Pembinaan Bagi Dosen Muda FT UNIB sekurang-kurangnya satu publikasi 
artikel ilmiah pada jurnal nasional tidak terareditasi terindeks Google Scholar atau jurnal nasional 
terindeks Google Scholar atau prosiding nasional ber ISBN terindeks Google Scholar. Minimal pada saat 
laporan akhir sudah ada bukti submitnya. 

Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Publikasi pada Jurnal nasional terakreditasi Sinta 4-6. 
b. Pengayaan bahan ajar. 
c. Hak Kekayaan Intelektual (HaKi). 
d. Model  
e. Rekayasa sosial 
f. Dan luaran lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

3.6. Sistematika Usulan Penelitian 

Sistematika penelitian secara umum mengikuti format Usulan Penelitian sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL 
HALAMAN PENGESAHAN 
RINGKASAN 
DAFTAR ISI 
DAFTAR GAMBAR 
DAFTAR TABEL 
BAB I. PENDAHULUAN 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
BAB III. PETA JALAN PENELITIAN 
BAB IV. METODE PENELITIAN 
BAB V. JADWAL PELAKSANAAN 
BAB VI. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA DAN JUSTIFIKASI ANGGARAN 
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DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN: 
1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA DAN ANGGOTA 
2. SURAT PERNYATAN KETUA PENELITI 
3. PEMBAGIAN TUGAS TIM PENELITI 
4. SURAT DUKUNGAN DARI INSTITUSI LAIN JIKA ADA 
 
Usulan Penelitian Pembinaan Bagi Dosen Muda FT UNIB 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: 

HALAMAN SAMPUL 

Halaman Sampul memuat : 

1. Judul maksimal 20 suku kata termasuk kata sambung dan mencerminkan topik penelitian yang diajukan. 
Tata letak judul disusun dalam bentuk piramida terbalik. 

2. Pada sudut kanan atas dituliskan kode penelitian yang sesuai sebagaimana kode yang tercantum 
dibawah ini: 

 

HALAMAN PENGESAHAN (Mengikuti format sesuai contoh lampiran) 

DAFTAR ISI 

Bagian ini memuat informasi seluruh Bab dan Sub-bab isi proposal 

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 I. PENDAHULUAN (Maksimal 3 halaman) 

Bab ini berisi uraian latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, disertai dengan pernyataan yang 
jelas (visible) apa beda penelitian/keterbaharuan yang sedang diajukan dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya (baik milik sendiri atau orang lain) seperti beda sampel, beda perlakuan (treatment) atau 
beda studi kasus, usulan model baru dan lain-lain. Jelaskan tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) 
penelitian yang diajukan, serta manfaat penelitian. Jelaskan juga temuan/inovasi apa yang ditargetkan. 

 

 

PENELITIAN PEMBINAAN BAGI DOSEN MUDA FT UNIB 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA (Maksimal 6 halaman) 

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. Bab ini menjelaskan tentang kerangka penelitian 
dengan segala perkembangan terkini yang telah ada dalam bidang yang diteliti, dengan menggunakan 
pustaka acuan primer yang mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Pustaka yang digunakan 
sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang 
relevan. 

BAB III. PETA JALAN PENELITIAN 

Bab ini memuat rangkaian penelitian terkait yang memperjelas kedudukan penelitian yang diusulkan. 
Pengusul dapat membuat Fishbone Diagram atau diagram lainnya dimulai dari apa yang akan dilakukan 
tahun ini, apa yang sudah dikerjakan, dan menjelaskan rencana-rencana masa datang serta indikator-
indikator yang akan dicapai. Bagan peta penelitian harus dibuat secara utuh dengan pentahapan rencana 
penelitian yang akan dikembangkan didalam karirnya sebagai dosen dengan jelas. Disarankan kepada 
pengusul untuk belajar kepada peneliti-peneliti yang telah memiliki pengalaman penelitian tingkat 
nasional dalam penyusunan peta jalan ini. 

BAB IV. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian yang akan dilakukan yang hanya memuat prosedur yang relevan untuk 
menjelaskan secara rinci kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun 
program pada tahun 2022. Metode penelitian meliputi: Alat dan Bahan, Lokasi Penelitian, Prosedur 
penelitian dan/atau Rancangan Percobaan, Analisis data (tergantung jenis bidang ilmu yang ditekuni) dan 
rencana capaian luaran yang akan diselesaikan pada tahun 2022. 

Penelitian yang bersifat non eksak, metode bisa mencakup: desain/pendekatan, populasi dan 
sampel/subyek, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian, dan indikator 
capaian. Jika menggunakan angket atau kuesioner dalam pengumpulan data maka pengusul diwajibkan 
melampirkan draft angket atau kuesioner yang akan disebarkan. Pengusul harus menyebutkan Jurnal 
Nasional/prosiding seminar nasional yang akan direncanakan sebagai tempat publikasi untuk mencapau 
target luaran wajib (Berikan 3 alternatif jurnal Nasional/seminar yang menerbitkan prosiding dan 
dilengkapi dengan alamat website jurnal/seminar). 

BAB V. JADWAL PELAKSANAAN 

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat untuk 7 Bulan pada tahun berjalan dalam bentuk bar chart disertai 
dengan indikator capaian. 
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No. Kegiatan Bulan ke (selama 6 bulan) Indikator capaian 
1  Ke-1 Ke-2 Ke-3  
2      
3      
Dst      

 

BAB VI. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA DAN JUSTIFIKASI ANGGARAN 

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA 

1. Rancangan anggaran biaya disusun sesuai kebutuhan dengan batasan yang telah ditetapkan yaitu 
maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), 

2. Besarnya alokasi dana untuk masing-masing dana dapat dilihat di dalam Tabel berikut: 
 

No Kegiatan Persentase biaya 
1 Peralatan penunjang, ditulis secara terperinci sesuai dengan rasionalisasi 

kebutuhan tersebut pada bagian justifikasi peralatan penunjang 
Minimal 60% 

2 Bahan habis pakai, ditulis secara terperinci sesuai dengan justifikasinya Maksimal 15% 
3 Perjalanan Maksimal 15% 
4 Lain-lain (administrasi, publikasi, laporan, lainnya sebutkan) Maksimal 10% 

 

3. Persentase pendanaan tertulis di dalam panduan ini masih dapat diubah sepanjang justifikasi 
perubahan/pergeseran tersebut masih dapat dijelaskan secara rasional di dalam Justifikasi 
Anggaran. 

4. Rancangan Honor peneliti (selain tim peneliti) disesuaikan dengan SBU Kementerian Keuangan 
Tahun 2019. 
Justifikasi Anggaran menjelaskan secara detil tentang kebutuhan anggaran yang diusulkan, jelaskan 
secara sistematis sesuai dengan Tabel Anggaran yang dibuat. Penjelasan dimulai dengan uraian 
kegiatan yang dilakukan dan efek terhadap kebutuhan dana, material maupun peralatan yang 
dibutuhkan. Justifikasi anggaran ini dibutuhkan bukan hanya memperjelas rasionalisasi kebutuhan 
dana pada Penelitian Pembinaan Bagi Dosen Muda FT UNIB ini saja, namun juga mengandung 
prinsip pembinaan bagi peneliti yang ingin mengajukan proposal-proposal di level nasional dan 
internasional, karena kekuatan justifikasi anggaran juga merupakan salah satu aspek yang 
mempengaruhi keputusan pemberian dana terhadap proposal yang diajukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Sistem Penulisan daftar pustaka mengikuti sistem Harvard. Hasil penelitian yang disitasi didalam teks 
harus sesuai dengan yang tertera dalam daftar pustaka.  
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Sebagai contoh: 

Bejo P., Pintar B. 2020. Potensi Kembang Merak sebagai Obat Jerawat. Jurnal Hayati, 1 (2), 20- 25. 

Untung B., Padek C., Camkoha H. Tahun. Judul Buku. Nama penerbit, Kota Penerbit, halaman. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA DAN ANGGOTA (Sesuai Panduan IX DRPM) 

SURAT PERNYATAN KETUA PENELITI 

PEMBAGIAN TUGAS TIM PENELITI 

SURAT DUKUNGAN DARI INSTITUSI LAIN JIKA ADA 

3.7. Sistematika Laporan Kemajuan Penelitian 

Sistematika Laporan Kemajuan penelitian secara umum mengikuti format sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL 
HALAMAN PENGESAHAN 
RINGKASAN 
DAFTAR ISI 
DAFTAR GAMBAR 
DAFTAR TABEL 
BAB I. PENDAHULUAN 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
BAB III. PETA JALAN PENELITIAN 
BAB IV. METODE PENELITIAN 
BAB V. HASIL CAPAIAN DAN PEMBAHASAN 
BAB VI. RENCANA KEGIATAN SELANJUTNYA 
BAB VII. KESIMPULAN 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN: 
1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA DAN ANGGOTA 
2. GAMBARAN LUARAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN 
3. LAMPIRAN YANG DICAPAI (tentative) 
 

3.8. Sistematika Laporan Akhir Penelitian 

Sistematika Laporan Akhir penelitian secara umum mengikuti format sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL 
HALAMAN PENGESAHAN 
RINGKASAN 
DAFTAR ISI 
DAFTAR GAMBAR 



14 
 

DAFTAR TABEL 
BAB I. PENDAHULUAN 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
BAB III. PETA JALAN PENELITIAN 
BAB IV. METODE PENELITIAN 
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 
BAB VI. CAPAIAN KEGIATAN PENELITIAN 
BAB VII. KESIMPULAN 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN: 
1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA DAN ANGGOTA 
2. LUARAN WAJIB 
3. LUARAN TAMBAHAN (JIKA ADA) 
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USULAN / LAPORAN KEMAJUAN / LAPORAN AKHIR 
PENELITIAN PEMBINAAN BAGI DOSEN MUDA  

FT UNIB 

 

 

 JUDUL ................................................................... 
 

TIM PENELITI 

 Nama Ketua   NIDN. 0012345678  (Ketua) 

 Nama Anggota Pertama   NIDN. 0087654562 (Anggota) 

 Nama Anggota Kedua   NIDN. 0088932892 (Anggota) 

 

 

FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS BENGKULU 

2022 
  

PENELITIAN PEMBINAAN BAGI DOSEN MUDA  FT  UNIB 
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HALAMAN PENGESAHAN 
Usulan/Laporan Kemajuan/ Laporan Akhir Penelitian Pembinaan Bagi Dosen Muda FT UNIB 

Judul Penelitian 
 
 
 
Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap 
b. NIP/NIK/NUP 
c. NIDN/NUP 
d. Pangkat/ Golongan 
e. Jabatan Fungsional 
f. Fakultas/ Jurusan 
g. Bidang Keahlian 
h. Alamat institusi 
i. Telpon/ Faks/ E-mail 
j. ID Sinta 
k. Scopus authorld/H-indeks 
l. ID Google Scholar/H-indeks 

: Judul ................................................................ 
  ........................................................................... 
  .......................................................................... 
 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
  .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: ................................../....................................... 
: ................................../....................................... 

Peneliti Anggota : ...... Orang 

Nama Anggota 1 
NIDN/NUP 
Bidang Keahlian/ID Sinta 
ID Google Scholar/H-indeks 
Nama Anggota 2 
NIDN/NUP 
Bidang Keahlian/ID Sinta 
ID Google Scholar/H-indeks 

: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: ............................./............................................ 
: ............................./............................................ 
: .......................................................................... 
: ............................./............................................ 
: .......................................................................... 
: ............................./............................................ 

Nama Mahasiswa 
NPM 
Program Studi 

: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 

Output/Luaran 
 
Biaya yang diusulkan 
Biaya total penelitian 

: Wajib : Jurnal/Hak Cipta 
  Tambahan : Naskah akademik/..../.... 
: Rp. ............... 
: Rp. ................ 

          
Bengkulu,     April 2022 

Menyetujui,      Ketua Peneliti, 
Dekan, 
 
Faisal Hadi, S.T., M.T.     Nama Ketua 
NIP. 197707132002121005    NIP ............................................. 
                   

Mengetahui, 
Ketua LPPM, 

 
Dr. Ir. Heri Suhartoyo, M.Sc. 
NIP. 196306251987031002  
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Lampiran 2. SURAT PERNYATAN KETUA PENELITI 

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

Nama   : ................................. 
NIP/NIDN  : ................................. 

 Jabatan   : Ketua Peneliti 
   
Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. penelitian dengan judul ”.................” dalam skema Penelitian Pembinaan Bagi Dosen Muda 
FT UNIB untuk tahun anggaran 2022 dengan nomor kontrak ............. tanggal ................ 
bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;  
akan melaporkan capaian Luaran Penelitian yang dijanjikan secara bertahap; 

2. menjanjikan Luaran Penelitian yang akan dicapai: 
(1) ................ 
(2) ................ 

3. jika tidak berhasil memenuhi Luaran Penelitian yang dijanjikan sebagaimana dimaksud pada 
butir 3 di atas dalam satu tahun setelah pendanaan, maka saya bersedia menerima sanksi untuk 
tidak diperbolehkan mengajukan usulan baru penelitian DIPA Fakultas Teknik UNIB sampai 
Luaran Penelitian yang dijanjikan tersebut terpenuhi; dan 

4. bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang  berlaku dan mengembalikan 
seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara melalui pemotongan gaji dan atau 
penghasilan lainnya oleh Bendahara yang berwenang, atau melalui penyetoran langsung 
melalui Bendahara yang berwenang.  
 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
 

Bengkulu, ............. 2022 
       Ketua Peneliti, 
     

 
 
 
   

........................................ 
NIP. ................................ 

 
 
 

Materai Rp 
10.000 
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BAB IV. SKEMA PENELITIAN UNGGULAN/MANDAT BAGI DOSEN FT UNIB  

4.1. Pendahuluan 

Peningkatan mutu penelitian di Universitas Bengkulu dilakukan secara berkelanjutan dan sinergi antar-
berbagai unit dan komponen untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam 
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, dengan dihasilkannya penelitian-penelitian yang 
bermutu, berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, serta yang 
didasarkan kepada karakteristik spesifik keunggulan FT UNIB, akan meningkatkan citra Universitas 
Bengkulu dan keikutsertaan sivitas akademika dalam mendukung pembangunan regional maupun 
nasional. 

Sesuai dengan Road map Penelitian dan Pengabdian FT UNIB tahun 2021-2025, maka kegiatan penelitian 
akan terus dikembangkan dalam koridor yang sesuai dalam roadmap tersebut. Terkait dengan koridor 
tersebut, FT UNIB menetapkan fokus kajian riset yang spesifik berkontribusi terhadap kebutuhan daerah 
dan sejalan dengan isu-isu nasional, serta sesuai dengan potensi dan karakteristik sumber daya manusia 
di lingkungan FT UNIB. Fokus-fokus yang dimaksud mencakupi tema-tema: 

a) Mitigasi Kebencanaan 
b) Inovasi dalam Rekayasa Keteknikan 
c) Pengembangan dan Pemanfaatan alternatif energi baru dan terbarukan. 
d) Pengembangan Teknologi ramah lingkungan. 
e) Penerapan Teknologi Tepat Guna yang efektif dan Efesien sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat 

4.2. Tujuan Penelitian 

a. Meningkatkan kemampuan dosen/peneliti untuk mengembangkan potensinya dalam 
mengembangkan Ipteks sesuai dengan bidangnya berdasarkan pada keunggulan dan keunikan 
yang ingin dicapai oleh FT UNIB. 

b. Meningkatkan publikasi ilmiah, HaKI, teknologi tepat guna, rekayasa sosial dan kebijakan publik, 
naskah akademik, buku ajar atau buku teks. 

c. Menumbuhkembangkan budaya kerjasama antar-dosen/peneliti, dalam-dan antar-research 
group dalam lingkungan FT UNIB. 

d. Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan program-programnya di 
Perguruan Tinggi, melakukan inovasi ipteks dan membantu mengatasi permasalahan bangsa 
terutama permasalahan lokal yang ada di sekitar wilayah Perguruan Tinggi khususnya FT UNIB. 

e. Menumbuhkan budaya dan kesadaran peneliti terhadap komitmen yang tertuang dalam rencana 
penelitian (proposal) yang akan menunjang penjaminan mutu tri dharma Perguruan Tinggi di 
Universitas Bengkulu. 
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4.3. Rencana Anggaran Penelitian dan Kriteria 

a. Besarnya anggaran yang diusulkan pada skema Penelitian Unggulan/ Mandat Bagi Dosen FT UNIB 
maksimal  Rp.15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah). 

b. Pembiayaan Penelitian Unggulan/ Mandat Bagi Dosen FT UNIB mengacu SBK Riset Dasar atau SBK 
Riset Terapan maupun Pengembangan Kapasitas sesuai dengan bidang fokus penelitiannya. Yang 
tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan RI. 

c. Jangka waktu penelitian mono tahun. 
d. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 1-6. 

4.4. Persyaratan Pengusul 

Persyaratan umum pengusul Penelitian Unggulan/ Mandat Bagi Dosen FT UNIB sebagai berikut: 

a. Ketua peneliti dan Anggota Peneliti adalah dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Bengkulu yang 
memiliki NIP dan/atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang berstatus aktif. 

b. Jumlah peneliti 2–3 orang/proposal dan melibatkan minimal 1 orang mahasiswa. 
c. Ketua Peneliti dan anggota adalah Dosen FT UNIB serendah-rendahnya bergelar Master/Magister 

dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. 
d. Ketua dan anggota tim yaitu seluruh dosen tetap FT UNIB aktif dan tidak sedang mengikuti tugas 

belajar. 
e. Dosen yang tahun ini mendapatkan pendanaan dari DRPM atau PNBP Universitas sebagai ketua 

peneliti tidak diperkenankan memasukkan usulan pada Skema Unggulan FT UNIB sebagai ketua. 

4.5. Luaran Penelitian 

a. Luaran Wajib Penelitian Unggulan/ Mandat Bagi Dosen FT UNIB (Minimal ada bukti submit pada 
saat laporan akhir) adalah  
- Publikasi Ilmiah berbentuk artikel yang disubmit/accepted di Jurnal Nasional Terindeks 

minimal Sinta 3 dan 
- Hak cipta yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azazi manusia. 

b. Luaran Tambahan Penelitian Unggulan/ Mandat Bagi Dosen FT UNIB diharapkan dapat 
menghasilkan 
- Draft Publikasi berbentuk Literature Review, atau 
- Publikasi pada Prosiding Nasional Terakreditasi, atau 
- Draft Publikasi Jurnal Ilmiah, atau 
- Teknologi Tepat Guna, atau 
- Naskah Akademik, atau 
- Monograf, atau 
- Book Chapter, atau 
- Disain (Blue Print)  model/sistem/rekayasa sosial; atau 
- Naskah Akademik, atau 
- Naskah kebijakan 
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- Proses dan/atau produk penelitian, seperti Buku Ajar/buku Teks, Video Dokumentasi, Artikel 
Media massa cetak maupun elektronis atau  

- menghasilkan luaran tambahan sesuai dengan capaian kinerja perguruan tinggi lainnya yang 
sudah tertuang pada indikator kinerja penelitian FT UNIB. 

4.6. Format Proposal Penelitian 

Sistematika penelitian secara umum mengikuti format Usulan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi 
Buku panduan penelitian DRPM Edisi XIII edisi Revisi yang dikembangkan sebagai berikut: 

Usulan Penelitian Unggulan/ Mandat Bagi Dosen FT UNIB 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. 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

DAFTAR ISI 

RINGKASAN 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan 
metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan. Ringkasan harus 
mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan yang sejalan 
dengan RIP UNIB. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci. 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) 
penelitian tidak lebih dari 1000 kata. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan serta 
kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan yang dalam hal ini terkait langsung dengan RIP UNIB. 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1500 kata dengan mengemukakan state of the art atau permasalah yang 
dihadapi terkait situasi terkini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan 
hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 
10 tahun terakhir. Pada bab ini kemukakan juga peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti beserta 
bagan penelitian. 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah 
dilaksanakan dan dicapai sebelumnya sesuai peta jalan penelitian perguruan tinggi. Akan lebih baik jika 
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penyajian dapat dikaitkan dengan capaian peneliti yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk 
melanjutkan kegiatan penelitian yang akan diusulkan dan yang akan dikerjakan selama periode penelitian. 
Bagi penelitian yang mempergunakan kuesioner atau angket, maka draft kuesioner/angket harus 
dilampirkan pada halaman lampiran. Metode harus menjelaskan secara utuh tahapan penelitian yang 
jelas, luaran, indikator capaian yang terukur di setiap tahapan. Metode penelitian mempunyai benang 
merah dengan tujuan yang hendak dicapai dan berkaitan dengan anggaran penelitian yang diusulkan. 

BAB 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan serta target pencapaiannya. Lengkapi 
luaran publikasi berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal, kriteria jurnal, web journal, dan nama 
nama seminar untuk luaran berupa prosiding atau bentuk model/disain/naskah atau sistem yang 
dihasilkan. 

BAB 5. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

Anggaran Biaya 

Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada PMK tentang SBK Sub Keluaran Penelitian 
yang berlaku. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM yang berlaku. Besarnya 
anggaran yang diusulkan tergantung pada skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan. Rincian 
biaya dalam usulan harus memuat SBK penelitian (biaya ini sudah termasuk biaya pencapaian luaran wajib 
dan biaya luaran tambahan yang akan dicapai). 

Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana penelitian yang diajukan.  

DAFTAR PUSTAKA 

Sistem Penulisan daftar pustaka mengikuti sistem Harvard. Hasil penelitian yang disitasi didalam teks 
harus sesuai dengan yang tertera dalam daftar pustaka. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian 

Lampiran 2.Dukungan sarana dan prasarana penelitian menjelaskan fasilitas yang menunjang penelitian, 
yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini dan ketersediannya di UNIB. Apabila tidak 
tersedia, jelaskan bagaimana cara mengatasinya. 

Lampiran 3. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas. 

Lampiran 5. Biodata ketua dan anggota (Sesuai dengan panduan IX DRPM tahun 2013). 

Lampiran 6. Surat pernyataan ketua peneliti. 
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4.7. Sistematika Laporan Kemajuan Penelitian 

Sistematika Laporan Kemajuan penelitian secara umum mengikuti format sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL 
HALAMAN PENGESAHAN 
RINGKASAN 
DAFTAR ISI 
DAFTAR GAMBAR 
DAFTAR TABEL 
BAB I. PENDAHULUAN 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
BAB III. PETA JALAN PENELITIAN 
BAB IV. METODE PENELITIAN 
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 
BAB VI. RENCANA KEGIATAN SELANJUTNYA 
BAB VII. KESIMPULAN 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN: 
1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA DAN ANGGOTA 
2. GAMBARAN LUARAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN 
3. LAMPIRAN YANG DICAPAI (tentative) 
 
4.8. Sistematika Laporan Akhir Penelitian 

Sistematika Laporan Akhir penelitian secara umum mengikuti format sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL 
HALAMAN PENGESAHAN 
RINGKASAN 
DAFTAR ISI 
DAFTAR GAMBAR 
DAFTAR TABEL 
BAB I. PENDAHULUAN 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
BAB III. PETA JALAN PENELITIAN 
BAB IV. METODE PENELITIAN 
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 
BAB VI. CAPAIAN KEGIATAN PENELITIAN 
BAB VII. KESIMPULAN 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN: 
1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA DAN ANGGOTA 
2. LUARAN WAJIB 
3. LUARAN TAMBAHAN (JIKA ADA) 
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USULAN / LAPORAN KEMAJUAN / LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN UNGGULAN/MANDAT BAGI DOSEN FT UNIB 

 

 

 

JUDUL ................................................................... 
 

TIM PENELITI 

 Nama Ketua   NIDN. 0012345678  (Ketua) 

 Nama Anggota Pertama   NIDN. 0087654562 (Anggota) 

 Nama Anggota Kedua   NIDN. 0088932892 (Anggota) 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS BENGKULU 

2022 
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HALAMAN PENGESAHAN 
Usulan/Laporan Kemajuan/ Laporan Akhir Penelitian Unggulan /Mandat Bagi Dosen FT UNIB 

Judul Penelitian 
 
 
 
Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap 
b. NIP/NIK/NUP 
c. NIDN/NUP 
d. Pangkat/ Golongan 
e. Jabatan Fungsional 
f. Fakultas/ Jurusan 
g. Bidang Keahlian 
h. Alamat institusi 
i. Telpon/ Faks/ E-mail 
j. ID Sinta 
k. Scopus authorld/H-indeks 
l. ID Google Scholar/H-indeks 

: Judul ................................................................ 
  ........................................................................... 
  .......................................................................... 
 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
  .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: ................................../....................................... 
: ................................../....................................... 

Peneliti Anggota : ...... Orang 

Nama Anggota 1 
NIDN/NUP 
Bidang Keahlian/ID Sinta 
ID Google Scholar/H-indeks 
Nama Anggota 2 
NIDN/NUP 
Bidang Keahlian/ID Sinta 
ID Google Scholar/H-indeks 

: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: ............................./............................................ 
: ............................./............................................ 
: .......................................................................... 
: ............................./............................................ 
: .......................................................................... 
: ............................./............................................ 

Nama Mahasiswa 
NPM 
Program Studi 

: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 

Output/Luaran 
 
Biaya yang diusulkan 
Biaya total penelitian 

: Wajib : Jurnal/Hak Cipta 
  Tambahan : Naskah akademik/..../.... 
: Rp. ............... 
: Rp. ................ 

          
Bengkulu,     April 2022 

Menyetujui,      Ketua Peneliti, 
Dekan, 
 
Faisal Hadi, S.T., M.T.     Nama Ketua 
NIP. 197707132002121005    NIP ............................................. 
                   

Mengetahui, 
Ketua LPPM, 

 
Dr. Ir. Heri Suhartoyo, M.Sc. 
NIP. 196306251987031002 
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Lampiran 6. SURAT PERNYATAN KETUA PENELITI 

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

Nama   : ................................. 
NIP/NIDN  : ................................. 

 Jabatan   : Ketua Peneliti 
   
Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. penelitian dengan judul “.................” dalam skema Penelitian Unggulan/Mandat Bagi 
Dosen FT UNIB untuk tahun anggaran 2022 dengan nomor kontrak ............. tanggal 
................ bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana 
lain;  akan melaporkan capaian Luaran Penelitian yang dijanjikan secara bertahap; 
menjanjikan Luaran Penelitian yang akan dicapai: 
(1) ................ 
(2) ................ 

2. jika tidak berhasil memenuhi Luaran Penelitian yang dijanjikan sebagaimana dimaksud 
pada butir 3 di atas dalam satu tahun setelah pendanaan, maka saya bersedia menerima 
sanksi untuk tidak diperbolehkan mengajukan usulan baru penelitian DIPA Fakultas 
Teknik UNIB sampai Luaran Penelitian yang dijanjikan tersebut terpenuhi; dan 

3. bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang  berlaku dan mengembalikan 
seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara melalui pemotongan gaji dan 
atau penghasilan lainnya oleh Bendahara yang berwenang, atau melalui penyetoran 
langsung melalui Bendahara yang berwenang.  

 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
 

Bengkulu, ............. 2022 
       Ketua Peneliti, 
     

 
 
 
   

........................................ 
NIP. ................................ 

 
 
 

Materai Rp 
10.000 
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BAB V. SKEMA PENELITIAN HIBAH KERJASAMA LUAR NEGERI DENGAN PT QS 100  

5.1. Pendahuluan 

Era globalisasi seperti saat ini menuntut seorang peneliti untuk dapat melakukan kerjasama penelitian 
dengan berbagai negara, agar dapat menghasilan penelitian yang bermanfaat bagi khalayak luas.  Hal  ini  
dipandang  perlu  mengingat begitu  cepatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  
sehingga melalui  kerjasama  dengan  pihak  luar  negeri  diharapkan  akan  mampu meningkatkan kualitas 
penelitian dan jumlah publikasi hasil penelitian dari para peneliti Universitas Bengkulu dalam jurnal ilmiah 
bereputasi Internasional. 

Sampai saat ini jumlah publikasi internasional dari para dosen/peneliti UNIB masih relatif sedikit 
dibandingkan dengan beberapa Universitas lain di Pulau Jawa. Beberapa penyebab antara lain kurangnya  
rasa  percaya  diri  terhadap  kualitas penelitiannya,  kurangnya  kemampuan  untuk menganalisis dan 
menginterpretasikan hasil penelitiannya secara komprehensif, rendahnya dorongan dan  motivasi  para  
dosen  untuk menuliskan  hasil  penelitiannya  pada  jurnal  ilmiah  bereputasi internasional, dan 
rendahnya dukungan finansial untuk melakukan penelitian yang berkualitas. 

5.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan Penelitian Hibah Kerjasama Luar Negeri dengan PT QS 100 yaitu: (a) Meningkatkan 
kemampuan peneliti dosen FT UNIB untuk melakukan riset Penelitian Hibah Kerjasama Luar Negeri 
dengan PT QS 100 ; (b) Memperluas jejaring penelitian antara peneliti FT UNIB dengan peneliti dari 
Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Luar Negeri; (c) Meningkatkan publikasi internasional. (d) 
Meningkatkan pengakuan internasional terhadap penelitian kolaborasi  yang  dilakukan.  (e)  
Meningkatkan  citation  index dari  publikasi  internasional.  (f) Memperluas jejaring (network) penelitian 
FT UNIB dengan mitranya di luar negeri sehingga akan tercipta pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas 
bersama antar lembaga secara berkesinambungan. 

Fokus penelitian dapat mencakup bidang-bidang prioritas dan kluster-kluster penelitian yang ada FT  
Universitas Bengkulu. Bidang strategis yang dikembangkan sebagai fokus harus memuat pendekatan  
multi/inter/lintas-disiplin.   

5.3. Rencana Anggaran Penelitian dan Kriteria 

a. Besarnya anggaran yang diusulkan pada skema Penelitian Hibah Kerjasama Luar Negeri dengan 
PT QS 100 maksimal Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah). 

b. Pembiayaan  penelitian  Penelitian Hibah Kerjasama Luar Negeri dengan PT QS 100   FT  UNIB  
mengacu  pada  SKB  Riset  yang berlaku. 

c. Jangka waktu penelitian mono tahun. 
e. Tingkat kesiapan teknologi TKT 1-9. 
f. Surat pernyataan/persetujuan pelaksanaan kerjasama penelitian dari ketua peneliti perguruan 

tinggi. 
g. Usulan proposal ditulis dalam Bahasa Inggris. 
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h. Perguruan Tinggi  sebagaimana dimaksud pada point (f), diutamakan Perguruan tinggi yang masuk 
dalam QS100 rangking by subject dan telah memiliki Kerjasama dengan 
Universitas/Fakultas/Program Studi. 
 

5.4. Persyaratan Pengusul 

Persyaratan umum pengusul Penelitian Hibah Kerjasama Luar Negeri dengan PT QS 100 sebagai berikut: 

a. Ketua Pengusul harus Dosen tetap Program Studi yang ada di FT UNIB  yang  memiliki NIP dan/atau 
NIDN yang berstatus aktif. 

b. Jumlah  tim  peneliti  FT UNIB 2-3 orang/proposal  dan  jumlah  tim  peneliti  luar  negeri maksimal 
2 orang. 

c. Ketua peneliti minimal memiliki jabatan fungsional lektor. 
d. Harus memiliki anggota peneliti dari luar negeri yang berasal dari kampus terkategori QS 100 pada 

bidang Keteknikan, Teknologi dan Ilmu Komputer. Daftar kampus terkategori QS 100    
(https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-
rankings/2022/engineering-technology) dan Computer Science 
(https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-
rankings/2022/computer-science-information-systems) 

e. Riwayat hidup peneliti harus ditandatangani oleh setiap ketua dan anggota peneliti. 

5.5. Luaran Penelitian 

a. Luaran wajib Penelitian Hibah Kerjasama Luar Negeri dengan PT QS 100 adalah minimal jurnal 
internasional terindeks Scopus Q4. 

b. Luaran tambahan Penelitian Hibah Kerjasama Luar Negeri dengan PT QS 100 diharapkan dapat 
menghasilkan satu Haki/Buku ajar/Paten/Teknologi tepat guna. 

5.6. Format Proposal Penelitian 

Sistematika Penelitian Hibah Kerjasama Luar Negeri dengan PT QS 100 sebagai berikut:  

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN  

RINGKASAN 

DAFTAR ISI 

BAB I. PENDAHULUAN 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III. PETA JALAN PENELITIAN DAN LUARAN PENELITIAN 
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BAB IV. METODE PENELITIAN 

BAB V. JADWAL PELAKSANAAN 

BAB VI. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA DAN JUSTIFIKASI ANGGARAN  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA DAN ANGGOTA 
2. SURAT PERNYATAN KETUA PENELITI 
3. PEMBAGIAN TUGAS TIM PENELITI 
4. SURAT KESEDIAAN SEBAGAI MITRA/KOLABORATOR 

Usulan  Penelitian  Penelitian Hibah Kerjasama Luar Negeri dengan PT QS 100  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: 

HALAMAN SAMPUL 

Halaman Sampul memuat : 

1. Judul maksimal 20 suku kata termasuk kata sambung dan mencerminkan topik penelitian yang 
diajukan. Tata letak judul disusun dalam bentuk piramida terbalik. 

2. Pada sudut kanan atas dituliskan kode penelitian yang sesuai sebagaimana kode yang tercantum 
dibawah ini:  
Sampul warna Merah, dan dijilid buku. 

HALAMAN PENGESAHAN 

DAFTAR ISI 

Bagian ini memuat informasi seluruh Bab dan Sub-bab isi proposal. 

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 (Maksimal 3 halaman) 

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) 
penelitian tidak lebih dari 1000 kata. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan serta 
kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan yang dalam hal ini terkait langsung dengan  Road Map FT UNIB. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA (Maksimal 6 halaman) 

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. Bab ini menjelaskan tentang kerangka penelitian 
dengan segala perkembangan terkini yang telah ada dalam bidang yang diteliti, dengan menggunakan 
pustaka  acuan  primer  yang mengutamakan  hasil  penelitian  pada  jurnal  ilmiah.  Pustaka  yang 
digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal 
ilmiah yang relevan. 

BAB 3. PETA JALAN PENELITIAN DAN LUARAN 

Bab ini memuat rangkaian penelitian terkait yang memperjelas kedudukan penelitian yang diusulkan. 
Pengusul dapat membuat Fishbone Diagram atau diagram lainnya dimulai dari apa yang akan dilakukan 
tahun ini, apa yang sudah dikerjakan, dan menjelaskan rencana-rencana masa datang serta indikator-
indikator  yang  akan  dicapai.  Bagan peta penelitian harus dibuat secara utuh dengan pertahapan rencana 
penelitian yang akan dikembangkan didalam karirnya sebagai dosen dengan jelas. Pengusul harus 
menyebutkan Jurnal Internasional terindeks Scopus minimal Q4 yang akan direncanakan sebagai tempat 
publikasi untuk mencapai target luaran wajib (Berikan 3 alternatif) dilengkapi dengan alamat website 
jurnal. Selain itu, jelaskan juga luaran tambahan yang dijanjikan (jika ada) dapat berupa Haki/Buku 
ajar/Paten/Teknologi tepat guna. 

BAB 4. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian yang akan dilakukan yang hanya memuat prosedur yang relevan untuk 
menjelaskan secara rinci kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun 
program  pada tahun berjalan. Metode penelitian meliputi: Alat dan Bahan,  Lokasi Penelitian, Prosedur 
penelitian dan/atau Rancangan Percobaan, Analisis data (tergantung jenis bidang ilmu yang ditekuni). 
Penelitian yang bersifat non eksak, metode bisa mencakup: desain/pendekatan, populasi dan 
sampel/subyek, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian, dan indikator 
capaian. Jika menggunakan angket atau kuesioner dalam pengumpulan data maka pengusul diwajibkan 
melampirkan draft angket atau kuesioner yang akan disebarkan. 

BAB 5. JADWAL PELAKSANAAN 

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat untuk 9 Bulan pada tahun berjalan dalam bentuk barchart disertai 
dengan indikator capaian. 

No Kegiatan Bulan ke (selama 9 bulan) Indikator Capaian 
Ke-1 Ke-2 Ke-n 

1      
2      
3      
Dst      
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BAB 6. RANCANGAN   ANGGARAN   BIAYA   DAN   JUSTIFIKASI   ANGGARAN RANCANGAN ANGGARAN 
BIAYA 

1. Rancangan anggaran biaya disusun sesuai kebutuhan dengan Batasan yang telah ditetapkan yaitu 
maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah),  

2. Besarnya alokasi dana untuk masing-masing dana dapat dilihat dalam tabel berikut: 

No Kegiatan Persentase Biaya 
1 Honorarium pengumpul data, pengelola data, dan lain-lain mengacu 

pada panduan penelitian DRPM edisi XII Revisi 
Maksimal 30% 

2 Bahan habis pakai, ditulis secara terperinci sesuai dengan justiifkasinya. Maksimal 50% 
3 Perjalanan untuk biaya sampling, seminar, dll Maksimal 25% 
4 Lain-lain    (administrasi,    publikasi,    laporan,    lainnya sebutkan) Maksimal 10% 

3. Persentase panduan tertulis di dalam panduan ini masih dapat diubah sepanjang justifikasi 
perubahan/pergeseran tersebut masih dapat dijelaskan secara rasional di dalam justifikasi anggaran. 

4. Rancangan   honor   pembantu   peneliti   (selain   tim   peneliti)   disesuaikan   dengan   SBU 
Kementerian Keuangan yang berlaku. 

Justifikasi Anggaran menjelaskan secara detil tentang kebutuhan anggaran yang diusulkan, jelaskan secara 
sistematis sesuai dengan Tabel Anggaran yang dibuat. Penjelasan dimulai dengan uraian kegiatan yang 
dilakukan dan efek terhadap kebutuhan dana, material maupun peralatan yang dibutuhkan. 

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 
di dalam daftar pustaka menggunakan format APA (American Phsycology Association) Edisi ke 5/6. 

Sistem  Penulisan  daftar  pustaka  mengikuti  sistem  Harvard.  Hasil  penelitian  yang  disitasi didalam teks 
harus sesuai dengan yang tertera dalam daftar pustaka. Penulisan urutan pustaka rujukan yang muncul 
didalam daftar pustaka harus mengikuti abjad awal pada nama keluarga penulis pertama. 

Sebagai contoh: 

Bejo P., Pintar B. 2020. Potensi Kembang Merak sebagai Obat Jerawat. Jurnal Hayati, 1 (2), 20- 25. 

Untung B., Padek C., Camkoha H. Tahun. Judul Buku. Nama penerbit, Kota Penerbit, halaman. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1.Daftar Riwayat  Hidup  Ketua Dan  Anggota (Termasuk Anggota Dari Mitra Luar Negeri) 

Lampiran 2. Pembagian Tugas Tim Peneliti 

Lampiran 3. Surat Pernyatan Ketua Peneliti 

Lampiran 4. Surat Kesediaan Sebagai Mitra/Kolaborator Dari Pihak Mitra 
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HALAMAN PENGESAHAN  
Usulan Penelitian Hibah Kerjasama Luar Negeri dengan PT QS 100 Tahun 2022 

Judul Penelitian 
Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap 
b. NIP/NIK 
c. NIDN 
d. Pangkat/ Golongan 
e. Jabatan Fungsional 
f. Fakultas/ Jurusan 
g. Bidang Keahlian 
h. Sinta author id 
i. Scopus authorld/H-indeks 

Peneliti Anggota 
Nama Anggota 1 
NIDN/ ID Dosen Luar Negeri 
Sinta author ID 
Scopus author ID/H-Indeks 
Bidang Keahlian 
Nama Anggota 2 
NIDN 
Sinta author ID 
Scopus author ID/H-Indeks 
Bidang Keahlian 
Biaya yang diusulkan 
In kind/ In Cash  dari mitra 
Luaran Wajib Dijanjikan 

: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: ….. Orang 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: .......................................................................... 
: Rp. 50.000.000,- 
: .......................................................................... 
: harus diisi......................................................... 

      
     

Bengkulu,     April 2022 
Menyetujui,        Ketua Peneliti, 
Dekan Fakultas FT 
 
 
 
Faisal Hadi, S.T., M.T.       Nama Ketua 
NIP. 197707132002121005      NIP ...................................... 
                 

Mengetahui, 
Ketua LPPM 

 
 
 

Dr. Ir. Heri Suhartoyo, M.Sc. 
NIP. 196306251987031002 

 

*khusus halaman pengesahan dapat berbahasa Inggris/ Indonesia 
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Lampiran 3. SURAT PERNYATAN KETUA PENELITI 

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

Nama   : ................................. 
NIP/NIDN  : ................................. 

 Jabatan   : Ketua Peneliti 
   
Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Proposal penelitian dengan judul “.................” yang diusulkan dalam skema Penelitian 
Hibah Kerjasama Luar Negeri dengan PT QS 100 untuk tahun anggaran 2022 bersifat 
original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain; Bilamana 
dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka kami bersedia 
dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh 
biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 

2. Menyatakan secara sadar bahwa peningkatan mutu penelitian baik secara perseorangan 
maupun secara institusional merupakan kewajiban seluruh peneliti yang terlibat, untuk itu 
kami akan melaporkan capaian Luaran wajib penelitian yang dijanjikan pada tahun usulan-
setahun setelahnya (contoh 2022-2023) secara bertahap. 

3. Jika tidak berhasil memenuhi Luaran Penelitian (output) yang dijanjikan satu tahun setelah  
pendanaan,  maka  saya  bersedia  menerima  sanksi  untuk  tidak  diperbolehkan 
mengajukan usulan baru penelitian PNBP  FT UNIB  yang dikelola  LPPM sampai Luaran 
Penelitian yang dijanjikan tersebut terpenuhi. 

 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
 

Bengkulu, ............. 2022 
       Ketua Pengusul, 
     

 
 
 
   

........................................ 
NIP. ................................ 

 
 
 
 

 

 

Materai Rp 
10.000 
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FORMAT LAPORAN AKHIR PENELITIAN HIBAH KERJASAMA LUAR NEGERI DENGAN PT QS 100 

1. Halaman Sampul 
2. Halaman Pengesahan 
3. Ringkasan 
4. Daftar Isi 
5. Daftar Tabel 
6. Daftar Gambar 
7. Daftar Lampiran 
8. BAB I. Pendahuluan 
9. BAB II. Tinjauan Pustaka 
10. BAB III. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
11. BAB IV. Metode Penelitian 
12. BAB V. Hasil dan Luaran yang Dicapai 
13. BAB VI. Kesimpulan dan Saran 
14. Daftar Pustaka 
15. Lampiran (bukti luaran yang didapatkan) 

WAJIB: Artikel ilmiah (draft, bukti status submission preprint atau telah terbit)  
Produk penelitian, HKI, publikasi dan produk penelitian lainnya 
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BAB VI. SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (MANDIRI) FT UNIB 

6.1. Latar Belakang 

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu program Pengabdian kepada Masyarakat 
(PPM) yang dilaksanakan oleh FT UNIB. Skim program PPM difokuskan pada Pembinaan dosen dalam 
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dasarkan kepada skill dan pengetahuan masing-
masing dosen pelaksana pengabdian. Kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan 
pemahaman masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam bentuk penerapan teknologi, pendidikan, 
pelatihan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, serta kaji tindak. Khalayak sasarannya adalah 
masyarakat luas, baik kelompok/komunitas maupun lembaga. Mitra masyarakat yang akan menjadi target 
pengabdian diupayakan bukan kelompok yang berada di lingkungan Universitas Bengkulu.  

Kegiatan PPM perlu dilaksanakan dalam bentuk jaringan kerjasama yang sinergis dan berorientasi 
pada kemandirian masyarakat. Biaya kegiatan PPM bersumber dari anggaran DIPA FT UNIB. Rangkaian 
proses pengusulan, pelaksanaan, dan pelaporan PPM dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan format 
yang telah ditentukan, yakni Usul PPM, Evaluasi Usul, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir dan bukti 
publikasi (jurnal, koran/media online). 

6.2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sasaran untuk pemberdayaan 
masyarakat di kawasan pedesaan. 

2. Mengarahkan perilaku dan pola pikir ekonomi produktif dari kelompok masyarakat. 
3. Meningkatkan eksistensi Fakultas Teknik sebagai wadah pengembangan teknologi yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 
4. Mengimplementasikan bentuk kerjasama antara FT UNIB dan mitra pengabdian 
5. Mengembangkan potensi wilayah binaan Fakultas Teknik yang berkelanjutan. 

b. Manfaat 

1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dosen dalam membina dan memberdayakan 
masyarakat. 

2. Bertambahnya alternatif teknologi untuk pemanfaatan sumber daya lokal. 
3. Meningkatnya citra UNIB sebagai perguruan tinggi pemasok Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk 

kawasan pedesaan/kelurahan. 
4. Meningkatkan motivasi dan peluang dosen untuk menerapkan skill pribadi dosen kepada 

masyarakat. 
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c. Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran yaitu masyarakat luas, baik kelompok maupun lembaga yang berada di perkotaan 
maupun pedesaan. Sebagai contoh: Kelompok Masyarakat, Kelompok Tani, Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM), Koperasi, Lembaga Pendidikan dan lain-lain. 

Untuk Tahun 2022 pelaksanaan PPM FT diutamakan di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kota 
Bengkulu. Prioritas topik yang dilaksanakan adalah sesuai dengan bidang keilmuan dosen FT UNIB yang 
tertuang dalam Road Map FT UNIB tahun 2021-2025. Pengusulan mitra di luar wilayah binaan FT UNIB, 
bukan menjadi prioritas tetapi masih memungkinkan untuk diterima. Topik yang diusulkan harus sesuai 
dengan potensi SDA dan SDM di lingkungan FT UNIB yang disesuaikan dengan permasalahan-
permasalahan di wilayah tersebut. 

d. Luaran 

Luaran wajib program pengabdian dapat berupa : 

1) Publikasi di Jurnal Pengabdian Cetak/Elektronik, atau 
2) Prosiding di Forum Ilmiah Cetak/Elektronik, atau 
3) Artikel di Media Massa Cetak/Elektronik. 
4) Setiap kegiatan pengabdian wajib dimasukkan/dimuat dalam website Fakultas Teknik 

(www.ft.unib.ac.id). 

Luaran/output dari kegiatan pengabdian harus mencantumkan nama instansi pemberi dana yaitu 
Fakultas Teknik Universitas Bengkulu di dalam artikel/ jurnal atau media masa cetak/online atau 
luaran lain yang memenuhi standar luaran minimal yang ditetapkan. 

Luaran wajib untuk Mitra dapat berupa: 

1) Mitra Non Produktif Ekonomi (Pengetahuannya meningkat/ Keterampilannya meningkat/ 
Kesehatannya meningkat/ Pendapatannya meningkat/ Pelayanannya meningkat 

2) Mitra Produktif Ekonomi/ Perguruan Tinggi (Pengetahuannya meningkat/ Keterampilannya 
meningkat/ Kualitas produknya meningkat/ Jumlah produknya meningkat/ Jenis produknya 
meningkat/ Kapasitas produksi meningkat/ Berhasil melakukan ekspor/ Berhasil melakukan 
pemasaran antar pulau/ Jumlah aset meningkat/ Jumlah omsetnya meningkat/ Jumlah tenaga 
kerjanya meningkat/ Kemampuan manajemennya meningkat/ Keuntungannya meningkat/ 
Income generating Perguruan Tinggi meningkat/ Produk tersertifikasi/ Produk terstandarisasi/ 
Unit usaha berbadan hukum/ Jumlah wirausaha baru mandiri. 

Luaran tambahan program pengabdian dapat berupa: 

1) Keynote Speaker dalam Temu Ilmiah 
2) Pembicara Tamu 
3) Kekayaan Intelektual 
4) Teknologi Tepat Guna 
5) Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial 
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6) Buku ber-ISBN 
7) Bahan Ajar 

6.3. Seleksi Usulan 

1. Jadwal Kegiatan Seleksi (tentative) 

Jadwal kegiatan seleksi sebagai berikut: 

No Kegiatan Bulan ke 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Pengumuman Pembukaan Usulan        
2 Proses Pengusulan        
3 Seleksi dan Penilaian usulan (Desk Evaluasi dan 

Pembahasan Usulan) 
       

4 Penetapan dan Pengumuman Usulan yang Didanai        
5 Penandatangan kontrak bagi pemenang hibah        
6 Pelaksanaan Program        
7 Seminar Laporan Kemajuan        
8 Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi)        
9 Seminar Laporan Akhir dan pelaporan luaran        

 

PERSIAPAN 

1. Sosialisasi 
2. Penerimaan Proposal 

SELEKSI & PENGUMUMAN 

a. Seleksi Proposal 
b. Pengumuman proposal yang diterima 

PELAKSANAAN PENGABDIAN 

a. Realisasi Program 
b. Monitoring dan Evaluasi 

PELAPORAN 

a. Penyusunan laporan kemajuan 
b. Penyerahan laporan hasil 
 

2. Proses Seleksi 

Seleksi dilakukan satu tahap yaitu seleksi berkas (desk evaluation) tanpa persentasi proposal. Reviewer 
sebanyak 2 (dua) orang ditentukan oleh LPPM. 
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3. Alur Seleksi 

UP3MP akan mengumumkan jadwal seleksi melalui pimpinan FT UNIB. 

6.4. Kriteria Program 

a. Program pengabdian ini bersifat MONO tahun. 
b. Kegiatan dapat berupa pendidikan dan pelatihan, penerapan teknologi (model), perekayasaan 

sosial, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. 
c. Luaran pengabdian harus terukur 
d. Ketua dan anggota tim yaitu seluruh dosen tetap FT UNIB aktif dan tidak sedang mengikuti tugas 

belajar. 
e. Jumlah tim pengusul maksimal tiga orang termasuk ketua. 
f. Khalayak sasaran minimal satu kelompok. 
g. Laporan Akhir dibuat dalam bentuk hard copy rangkap dua dan soft copy dalam bentuk CD 

(Format Word bukan PDF) dan Pelaksana diwajibkan untuk mengupload melalui website 
prisma2.unib.ac.id dan mengirimkan/upload melalui form yang akan diinformasikan lebih 
lanjut. 

h. Luaran disiapkan dalam bentuk soft copy (video pelaksanaan kegiatan, draf jurnal, dll). 
i. Apabila ketua pelaksana tidak mengikuti monev dan tidak menyerahkan luaran maka dana 30% 

tidak akan dibayarkan serta tidak dapat mengajukan proposal pada tahun berikutnya. 

6.5. Pembiayaan 

Program ini dibiayai sepenuhnya melalui Dana DIPA Universitas Bengkulu melalui Fakultas Teknik dengan 
besar dana pengabdian setiap judul dengan maksimal Rp.7.000.000.- (Tujuh Juta Rupiah). 

Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap; tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar 30%. Tahap II tidak 
akan dicairkan jika laporan kemajuan, SPJ penggunaan dana 70%, dan bukti publikasi (draf jurnal, bukti 
submit ke jurnal, publikasi di koran atau materi video kegiatan yang siap upload ke YouTube) belum 
diterima UP3MP FT UNIB. 

Peruntukan dana yaitu: Peralatan dan Bahan Pembinaan (70%), perjalanan dan lain-lain (tidak lebih dari 
20%) dan pemantauan internal (tidak lebih dari 10%). 

6.6. Format Usulan Dan Kriteria Penilaian 

1) Sampul muka 

Sampul muka berwarna hijau tua dengan ukuran kertas A-4, secara berurutan memuat (1) tulisan “Usul 
PPM” (disesuaikan dengan jenis laporan), (2) Bidang Pembinaan, (3) Logo perguruan tinggi, (4) Judul PPM: 
singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi gambaran mengenai penerapan yang diusulkan, (5) Nama 
pengusul dengan gelar akademik dan NIDN (Ketua dan anggota), (6) Nama Jurusan/Prodi, Fakultas dan 
Perguruan Tinggi, dan (7) Tahun. Contoh sampul usul PPM dapat dilihat pada halaman lampiran. 
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2) Halaman pengesahan 

Setiap usulan PPM harus disertai halaman pengesahan yang menunjukkan bahwa usul yang bersangkutan 
telah melalui proses evaluasi internal masing-masing fakultas. Format halaman pengesahan dimaksud 
yaitu sebagai berikut: 

HALAMAN PENGESAHAN 

Lihat Contoh Lampiran Halaman Pengesahan 

3) Ringkasan 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang pengabdian/permasalahan mitra, 
tujuan dan tahapan metode pelaksanaan, luaran yang ditargetkan, serta uraian IPTEKS yang akan 
diterapkan. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan 
yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci. 

4) Sitematika 

Penulisan proposal mengikuti alur penulisan sebagai berikut: 

Judul: 

Singkat dan cukup spesifik tetapi jelas menggambarkan kegiatan PPM yang akan dilakukan. Usulan 
kegiatan hendaknya disesuaikan dengan bidang keilmuan yang ditekuni pengusul atau yang di dasarkan 
atas self skill dosen pengabdi. 

A. Pendahuluan 

Isi pendahuluan merupakan gambaran secara kuantatif potret, profil, dan kondisi khalayak sasaran yang 
akan dilibatkan dalam kegiatan PPM.  Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis 
situasi dan permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan memuat hal-hal berikut. 

1. ANALISIS SITUASI 
Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini calon mitra yang mencakup 
hal-hal   berikut. 

a. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif 
• Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra. 
• Uraikan segi produksi dan manajemen usaha mitra. 
• Ungkapkan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra. 

b. Untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif 
• Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra. 
• Jelaskan potensi dan peluang usaha mitra. 
• Uraiankan dan kelompokkan dari segi produksi dan manajemen usaha. 
• Ungkapkan seluruh persoalan kondisi sumber daya yang dihadapi mitra 
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c. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial 
• Uraiakan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi dan didukung dengan data dan 

gambar/foto. 
• Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait dengan layanan 

kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, 
premanisme, buta aksara dan lain-lain. 

B. Perumusan Masalah Mitra 

Mengacu kepada butir Analisis Situasi pada pendahuluan, uraikan permasalahan prioritas mitra yang 
mencakup hal-hal berikut ini. 

a. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif: penentuan permasalahan prioritas mitra 
baik produksi maupun manajemen yang telah disepakati bersama mitra. 

b. Untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif: penentuan permasalaha prioritas mitra baik 
produksi maupun manajemen untuk berwirausaha yang disepakati bersama. 

c. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial: nyatakan persoalan prioritas mitra 
dalam layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air 
bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain. 

d. Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati 
untuk diselesaikan selama pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat. 

C. Solusi Permasalahan 

Solusi permasalahan maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan 
untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan 
memuat hal-hal berikut. 

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 usaha (untuk mitra ekonomi produktif / mengarah ke ekonomi 
produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari 
kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi / sosial. 

c. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau dapat 
dikuantitatifkan. 

d. Uraikan hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

D. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah 
dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap 
bagian metode pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan sesuai tahapan berikut. 
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1. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif dan mengarah ke ekonomi produktif, maka 
metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan pada minimal 1 (satu) bidang permasalahan 
yang berbeda yang ditangani pada mitra, seperti: 
a. Permasalahan dalam bidang produksi. 
b. Permasalahan dalam bidang manajemen. 
c. Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain. 

2. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial, 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 layanan kesehatan, pendidikan, 
keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan 
lain-lain. 

3. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program. 
4. Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah 

kegiatan PPM selesai dilaksanakan. 

E. Gambaran IPTEKS   

Gambaran iptek berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan diimplentasikan 
pada calon mitra sasaran. 

F. Jadwal Pelaksanaan 

Program PPM berlangsung selama 4 (empat) bulan sejak ditandatanganinya kontrak. Tahap-tahap 
kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas diuraikan dalam suatu bar-chart. Pada jadwal pelaksanaan 
dijelaskan pula apa yang dikerjakan, kapan, dan dimana. 

G. Personalia 

Personalia yang terlibat dalam kegiatan yaitu mereka yang sesuai dengan bidangnya dan benar-benar 
dapat menyediakan waktu (diperhitungkan dengan beban tugas lain) untuk kegiatan Pengabdian kepada 
Masyarakat ini, yang pada umumnya terdiri atas: 

1. Ketua Tim Pelaksana 
a. Nama Lengkap     : 
b. Jenis Kelamin     : L/P 
c. NIP     : 
d. Disiplin ilmu    : 
e. Pangkat/Golongan   : 
f. Jabatan Fungsional/Struktual  : 
g. Fakultas/Jurusan   : 
h. Waktu yang disediakan untuk kegiatan  : ____ Jam/Minggu 

2. Anggota (Paling banyak 2 Orang ) 
a. Nama Lengkap     : 
b. Jenis Kelamin     : L/P 
c. NIP     : 
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d. Disiplin ilmu    : 
e. Pangkat/Golongan   : 
f. Jabatan Fungsional/Struktual  : 
g. Fakultas/Jurusan   : 
h. Waktu yang disediakan untuk kegiatan  : ____ Jam/Minggu 

3. Tenaga Teknisi (Paling banyak 2 orang ) 
a. Nama Lengkap     : 
b. Jenis Kelamin     : L/P 
c. NIP     : 
d. Disiplin ilmu    : 
e. Pangkat/Golongan   : 
f. Jabatan Fungsional/Struktual  : 
g. Fakultas/Jurusan   : 
h. Waktu yang disediakan untuk kegiatan  : ____ Jam/Minggu 

4. Nama Mahasiswa (minimal 3 orang) 
a. Nama Lengkap    : 
b. NPM     : 
c. Semester    : 
d. Prodi/Jurusan    : 

L. Perkiraan Biaya 

Rincian biaya PPM, baik yang didanai UNIB maupun pihak lain. Rekapitulasi biaya mengacu pada kriteria 
sebagai berikut: peralatan dan bahan Pembinaan, maksimum 70%; Perjalanan dan lain-lain, maksimum 
20 %, pemantauan internal, maksimum 10%. 

M. Lampiran 

1. Daftar Pustaka, gunakan sistem dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul buku/artikel, 
nama jurnal, kota dan penerbit. 

2. Riwayat Hidup (CV) Ketua Tim Pelaksana dan Anggota (cantumkan pengalaman Pengabdian kepada 
Masyarakat dan publikasi yang relevan), bubuhkan tanggal dan tanda tangan. 

3. Gambaran IPTEKS yang akan diterapkan 
4. Lokasi pelaksanaan kegiatan dengan informasi jarak dari lokasi perguruan tinggi pengusul. 
5. Surat Pernyataan Ketua Pelaksanna PPM 

6.7. Sistematika Laporan Kemajuan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (Mandiri) FT 
UNIB 

Sistematika Laporan Kemajuan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (Mandiri) FT UNIB secara umum 
mengikuti format sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL MUKA 
HALAMAN PENGESAHAN 
RINGKASAN 
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DAFTAR ISI 
DAFTAR GAMBAR 
DAFTAR TABEL 
A. Pendahuluan (analisis situasi) 
B. Perumusan Masalah Mitra 
C. Solusi Permasalahan 
D. Metode Pelaksanaan 
E. Gambaran IPTEKS 
F. Hasil dan Pembahasan 
G. Rencana Aksi Selanjutnya 
H. Kesimpulan dan Saran 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN: 
1. Personalia dan Pembagian Tugas 
2. Gambar / Foto Kegiatan yang sudah dilaksanakan 
3. Luaran yang sudah tercapai (tentative) 
 

6.8. Sistematika Laporan Akhir Program Pengabdian Kepada Masyarakat (Mandiri) FT UNIB 

Sistematika Laporan Akhir Program Pengabdian Kepada Masyarakat (Mandiri) FT UNIB secara umum 
mengikuti format sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL 
HALAMAN PENGESAHAN 
RINGKASAN 
DAFTAR ISI 
DAFTAR GAMBAR 
DAFTAR TABEL 
A. Pendahuluan (analisis situasi) 
B. Perumusan Masalah Mitra 
C. Solusi Permasalahan 
D. Metode Pelaksanaan 
E. Gambaran IPTEKS 
F. Hasil dan Pembahasan 
G. Capaian Kegiatan Penelitian 
H. Kesimpulan dan Saran 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN: 
1. Personalia dan Pembagian Tugas 
2. Gambar / Foto / dokumentasi kegiatan yang sudah dilaksanakan 
3. LUARAN WAJIB 
4. LUARAN TAMBAHAN (JIKA ADA)  
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USULAN / LAPORAN KEMAJUAN / LAPORAN AKHIR 
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (MANDIRI)  

FT UNIB  
 

 
 

 
JUDUL KEGIATAN ................................... 

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

 
 

Oleh : 
 

Nama 1. NIDN. XXXXXXXXX1 (Ketua) 
Nama 2. NIDN. XXXXXXXXX2 (Anggota) 
Nama 3. NIDN. XXXXXXXXX3 (Anggota) 

 
 
 

PROGRAM STUDI TEKNIK XXXXXX 
FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS BENGKULU 
2022 
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HALAMAN PENGESAHAN 
USULAN/ LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT (MANDIRI) FT UNIB 
 

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

Bidang Ilmu : ......................................................................................... 
Ketua Pengusul   

a. Nama  : ......................................................................................... 
b. Jenis Kelamin : ......................................................................................... 
c. NIP/NIDN : ........................................ / .............. 
d. Bidang Ilmu : ......................................................................................... 
e. Pangkat/Golongan : ......................................................................................... 
f. Jabatan/Fungsional : ......................................................................................... 
g. Fakultas/Prodi  : ......................................................................................... 
h. Alamat Kantor : ......................................................................................... 
i. Telepon/Fax/Email :  ......................................................................................... 
j. Alamat Rumah : ......................................................................................... 

......................................................................................... 
k. Telpon/Hp : ......................................................................................... 

Jumlah Anggota  .......... orang 
a. Nama Anggota I/NIDN : ......................................................................................... 
b. Nama Anggota II : ......................................................................................... 

Lokasi Kegiatan  
Jarak Lokasi dari Universitas 

: ................................................................  
.......... Km 

Nama dan NPM Mahasiswa   
a. Nama dan NPM I : ......................................................................................... 
b. Nama dan NPM II : ......................................................................................... 
c. Nama dan NPM III : ......................................................................................... 

Output (Luaran Wajib) : Jurnal/ Media Cetak/ Hak Cipta/ ........*(pilih salah satu) 
Biaya yang diusulkan : Rp. 7.000.000,00 

        
Bengkulu,     April 2022 

Menyetujui,       
Dekan,      Ketua pelaksana program, 
 

 
Faisal Hadi, S.T., M.T.    Nama Ketua 
NIP. 197707132002121005    NIP ............................................. 
                   

 
Mengetahui, 
Ketua LPPM      
 
 
 
Dr. Ir. Heri Suhartoyo, M.Sc.    
NIP 196306251987031002      
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Lampiran 5: SURAT PERNYATAN KETUA PELAKSANA PPM 

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA PPM 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

Nama   : ................................. 
NIP/NIDN  : ................................. 

 Jabatan   : Ketua Pelaksana PPM 
   
Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. program Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “.................” dalam skema Program 
Pengabdian Kepada Masyarakat (Mandiri) FT UNIB untuk tahun anggaran 2022 dengan 
nomor kontrak ............. tanggal ................ bersifat original dan belum pernah dibiayai 
oleh lembaga/sumber dana lain; akan melaporkan capaian Luaran kegiatan yang dijanjikan 
secara bertahap; 

2. menjanjikan luaran kegiatan yang akan dicapai: 
(1) ................ 
(2) ................ 

3. jika tidak berhasil memenuhi Luaran PPM yang dijanjikan sebagaimana dimaksud pada 
butir 3 di atas dalam satu tahun setelah pendanaan, maka saya bersedia menerima sanksi 
untuk tidak diperbolehkan mengajukan usulan baru PPM DIPA Fakultas Teknik UNIB 
sampai Luaran kegiatan PPM yang dijanjikan tersebut terpenuhi; dan 

4. bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang  berlaku dan mengembalikan 
seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara melalui pemotongan gaji dan 
atau penghasilan lainnya oleh Bendahara yang berwenang, atau melalui penyetoran langsung 
melalui Bendahara yang berwenang.  

 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
 

Bengkulu, ............. 2022 
       Ketua Pelaksana Program, 
     

 
 
 
   

........................................ 
NIP. ................................ 

 
 
 
 

Materai Rp 
10.000 




