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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan buku pedoman Penelitian  dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau telah diselesaikan. 

 

Tujuan utama dari buku ini adalah memberikan pegangan bagi peneliti di Universitas 

Islam Riau untuk mengetahui hal-hal yang seharusnya dilakukan mulai dari 

penyusunan proposal sampai dengan penyerahan laporan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sebagai tahap akhir kewajiban dosen. 

 

Besar harapan kami semoga semua dosen di lingkungan Universitas Islam Riau dapat 

mempelajari dan memahami apa yang terkandung di dalam buku ini, sehingga mampu 

mewujudkan suasana yang kondusif untuk menciptakan disiplin dan ketertiban bagi 

kegiatan penetian di Universitas Islam Riau. 

 

Semoga buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini bermanfaat 

bagi para peneliti, khususnya kepada tim penyusunan buku ini kami ucapkan 

terimakasih dan penghargaan atas pengabdian selama ini. Semoga kehadiran buku ini 

memberikan kontribusi bagi iklim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

semakin baik di Universitas Islam Riau. 

 

 

Pekanbaru,                  2017 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat  

Universitas Islam Riau 

Ketua, 

 

 

 

 

Dr. Evizal Abdul Kadir, ST, M.Eng 

NIP:161102603 
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SAMBUTAN REKTOR 

UNIVERSITAS ISLAM RIAU 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Pada dasarnya penelitian merupakan hal yang tak terpisahkan dari profesi dosen, 

karena untuk memberi kuliah, seorang dosen harus senantiasa mempersiapkan materi 

dengan baik dan aktual. Guna mencapai hal tersebut, berbagai referensi akan sangat 

berguna, dan salah satu referensi tersebut didapat dari hasil penelitian. Oleh karena itu 

hasil penelitian mutakhir senantiasa diperukan untuk meng-up date pemikiran-

pemikiran dosen sehingga apa yang disampaikan pada kegiatan perkuliahan selalu 

aktual dan tidak hanya mengulang-ulang yang lalu saja tanpa perkembangan yang 

berarti. 

 

Tridharma Perguruan Tinggi, selain ditekankan pada bidang pendidikan dan 

pengajaran; bidang pengabdian kepada masyarakat; bidang penelitian juga sama 

bobotnya. Hasil penelitian selain untuk memenuhi kewajiban dosen tersebut, juga akan 

selalu mengaktualkan pemikiran-pemikiran kita sehingga hasilnya akan turut 

memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan itu sendiri. Apalagi hasil penelitian 

yang paling mutakhir. Hal ini idealisme yang ingin di capai dalam dharma penelitian 

dalam Tridharma Perguruan Tinggi.  Akan tetapi di dalam realita kita juga tidak 

menutup mata akan banyaknya kendala untuk mencapai kondisi ideal tersebut, tetapi 

tidak boleh berhenti atau menyerah. 

 

Mengembangkan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan merupakan tugas utama bagi 

seorang dosen. Seorang dosen merupakan ilmuwan, dengan adanya penelitian kita 

dapat menitegrasikan gagasan-gagasan kita dengan hasil-hasil penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya. Dengan adanya penelitian, sebenarnya kita melakukan analisis 

yang kontinu terhadap perkembangan ilmu, yang berarti kita akan senantiasa membuat 

ilmu tersebut berkembang dan hidup. Bukankah dari sebuah hasil penelitian akan 

menghasilkan problematika penelitian baru. 

 

Penertbitan buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Islam Riau oleh lembaga penelitian dan lembaga pengabdian kepada masyarakat 
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Universitas Islam Riau (LPPM-UIR) saya sambut dengan antusiasme dan apresiasi 

yang sangat tinggi, dengan harapan dengan adanya buku pedoman penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat tersebut memacu para dosen khususnya dosen 

Universitas Islam Riau untuk tidak henti-hentinya melakukan penelitian dan 

penbadian kepada masyarakat, sehingga kampus kita nantinya akan menjadi 

Perguruan Tinggi yang banyak menghasilkan penelitian yang sangat berguna bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

Pekanbaru,                 2017 

Universitas Islam Riau 

Rektor, 

 

 

Prof. Dr. H.  Syafrinaldi, SH, M.C.L 

NIP: 196311281994031001 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) sebagai bagian 

integral pembangunan nasional harus ditujukan untuk menjadi landasan ketahanan 

nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

Pembangunan Ipteks pun harus tetap tanggap dalam menghadapi perubahan global dan 

terutama dalam menghadapi munculnya tatanan baru kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, peran Perguruan Tinggi sangat diperlukan 

dalam rangka mendukung dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Universitas 

Islam Riau (UIR) sebagai salah satu Perguruan Tinggi sudah barang tentu juga 

memiliki tanggung jawab moral untuk mengambil peran dalam rangka mewujudkan 

masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

yaitu masyarakat madani yang sejahtera lahir batin, mandiri, bermartabat, dan 

berkeadilan. 

Dosen dalam perguruan tinggi mempunyai peran penting berkaitan dengan mutu 

pendidikan yang diberikan oleh perguruan tinggi tersebut. Peran tersebut 

dilaksanaakan dalam tiga fungsi dosen yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yang meliputi Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat. Di 

antara ketiga fungsi dosen tersebut, penelitian mempunyai peran cukup vital, karena 

melalui penelitian, dosen dapat mengembangkan pengetahuan baru dan 

mengaplikasikannya dalam berbagai fenomena yang terjadi.  Hasil penelitian ini akan 

memperkaya khasanah keilmuan dosen dan meningkatkan kualitas pengajaran dosen 

di kelas. 

Bagi perguruan tinggi, penelitian pengabdian dosen selain menambah referensi 

pengetahuan, juga akan meningkatkan citra perguruan tinggi, menjadikan perguruan 

tinggi tersebut dikenal sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan.  Perguruan 

tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan problema-

problema pembangunan dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Oleh 

karena itu, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus terus dipacu, 

baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 
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Menyadari makna penting penelitian bagi kemajuan dan kemakmuran suatu 

Negara, maka pemerintah maupun swasta harus mengambil peran dalam aktifitas ini. 

Salah satu lembaga yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat adalah Perguruan Tinggi. Bagi perguruan tinggi, 

penelitian merupakan wujud pelaksanaan tri dharma yang harus dilakukan oleh 

segenap tenaga pendidik baik secara mandiri maupun berkelompok. Universitas Islam 

Riau (UIR) sebagai perguruan tinggi juga bertugas mengembangkan IPTEKS 

berdasarkan penelitian. Pelaksanaan penelitian di Universitas Islam Riau dikoordinir 

dan dilaksanakan serta dinaungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM). 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau 

(LPPM-UIR) merupakan unsur pelaksana akademik di tingkat Universitas dalam 

bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertugas 

mengkoordinasikan, memantau, membina, mengembangkan dan mengelola kegiatan 

bidang penelitian dan pengabdian. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat para tenaga pendidik baik yang dilakukan secara mandiri maupun 

kerjasama dengan pihak luar Universitas Islam Riau di koordinasikan melalui 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau. Oleh 

karena itu untuk meningkatkan kualitas dan kualitas penelitian perlu adanya 

penyusunan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen ini diharapkan 

mampu memberikan panduan mengenai mekanisme dan prosedur penelitian dosen di 

Universitas Islam Riau dan sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam melakukan 

monitoring, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan penelitian demi 

menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan 

adanya Pedoman Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Dosen ini,  diharapkan 

penelitian yang dihasilkan menjadi terstandarisasi. 

Sesuai dengan hasil evaluasi yang pernah dilakukan oleh Lembaga Penelitian  

dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau (LPPM-UIR). Terdapat 

beberapa kelemahan dalam kegiatan penelitian di Universitas Islam Riau antara lain: 

a. Belum berkembangnya budaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sebagai bagian dan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Riau 

secara seimbang dan merata di kalangan dosen. 
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b. Masih rendahnya diversifikasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dosen Universitas Islam Riau yang selama ini masih dominan 

hanya sebuah laporan dan naskah publikasi ilmiah, belum dalam bentuk 

lainnya seperti buku ajar, paten. Teknologi tepat guna, dan rekayasa sosial yang 

berguna bagi masyarakat. 

c. Pengelolaan produk-produk riset yang belum maksimal yang berimbas pada 

rendahnya penerapan produk riset pada program pengabdian kepada 

masyarakat. 

d. Penataan organisasi dan manajemen penelitian yang belum berjalan optimal. 

Menyadari permasalahan tersebut di atas Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Riau berupaya melakukan beberapa 

program kegiatan dalam rangka menguatkan peran dan fungsi LPPM serta kualitas 

hasil penelitian danpengabdian yang patut dibanggakan antara lain melalui: 

a. Pelatihan atau workshop berkaitan bidang penelitian dan pengabdian kepada. 

b. Pelatihan atau workshop penyusunan publikasi ilmiah. 

c. Review proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Monitoring dan evaluasi. 

e. Seminar hasil penelitian. 

f. Pengelolaan jurnal ilmiah. 

g. Pengelolaan hasil-hasil penelitian. 

h. Pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian dan berbagai sumber 

pendanaan, baik dalam maupun luar. 

 

1.2 Visi 

Visi Universitas 

Menjadikan Universitas Islam Riau yang Unggul dan Terkemuka di Asia 

Tenggara pada Tahun 2020. 

 

Visi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Terwujudnya Lembaga Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang Unggul dan Terkemuka dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi, Seni dan Nilai-nilai Islam di Asia Tenggara melalui peningkatan semangat 

dan kebersamaan Tahun 2021. 
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1.3 Misi 

Untuk tercapainya visi tersebut Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Islam Riau maka misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan Penelitian yang kreatif dan inovatif untuk memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan dan menciptakan inovasi baru. 

b. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai tanggungjawab 

sosial kemasyarakatan 

c. Meningkatkan daya saing yang berkemampuan melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat ditingkat regional, nasional dan internasional. 

d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai berupa 

laboratorium, studio, perpustakaan dan sarana penunjang lainnya. 

e. Meningkatkan penelitian unggulan untuk perolehan Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI). 

f. Melakukan pengembangan program untuk pemanfaatan IPTEKS, agama, 

sosial budaya bagi manusia dan lingkungannya 

g. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder dalam 

penguasaan, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan nilai-nilai Keislaman. 

h. Memaksimalkan peran civitas akademika dalam pengembangan dan penerapan 

IPTEKS di masyarakat 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Pedoman Penelitian dan Pengabdaian Kepada 

Masyarakat 

Tujuan Pelaksanaan program-program penelitian dan pendukungnya secara 

bertahap dan berkesinambungan yang dilaksanakan di Lembaga Penelitian Universitas 

Islam Riau diharapkan dapat menghasilkan hal-hal berikut: 

a. Terbangunnya academic atmosphere untuk mewujudkan keseimbangan 

Tridharma Perguruan Tinggi pada dosen. 

b. Terbangunnya track record penelitian dosen yang konsisten yang berbasis pada 

bidang keilmuannya secara kuat. 
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c. Terwujudnya produk penelitian yang bermutu dan bersaing di tingkat nasional 

dan atau internasional. 

d. Meningkatnya kualitas penelitian dosen yang layak untuk mendapatkan Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) baik nasional maupun internasional. 

e. Melahirkan produk-produk penelitian yang applicable di masyarakat baik 

untuk skala perorangan, rumah tangga, industri, lembaga pendidikan, atau 

lainnya yang murah, mudah, dan sederhana tanpa meninggalkan aspek 

kekinian atau kemutakhiran. 

f. Munculnya jurnal-jurnal penelitian dan kajian ilmiah keilmuan di Universitas 

Islam Riau yang berkualitas dan terakreditasi di tingkat nasional dan atau 

internasional. 

g. Terbangun dan terbinanya hubungan kerjasama dalam bidang penelitian dan 

pengembangan antara Universitas Islam Riau dengan berbagai lembaga di luar 

Universitas Islam Riau baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun   

pihak-pihak terkait lainnya. 

h. Memberikan persepsi yang sama bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan 

penelitian;  

Manfaat dari penyusunan Pedoman Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

Dosen adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai panduan dalam prosedur penelitian yang dilakukan oleh Dosen 

Universitas Islam Riau; 

b. Sebagai panduan dalam pengelolaan penelitian oleh Pusat Penelitian dan 

Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam Riau, termasuk di dalamnya 

mengenai prosedur administrasi, seleksi, monitoring hingga evaluasi dari 

penelitian tersebut; 

 

1.5 Fungsi  

Fungsi Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Islam Riau adalah: 

a. Perencana, koordinator, pemantau dan penilai penelitian serta kegiatan ilmiah 

lainnya di lingkungan Universitas Islam Riau; 
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b. Melakukan penelitian ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

baik penelitian murni maupun terapan untuk menunjang kebutuhan 

pengembangan Universitas dan pembangunan daerah dan nasional; 

c. Melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni dengan stakeholder di dalam negeri maupun di luar negeri; 

d. Melakukan penyebarluasan hasil penelitian melalui penerbitan, seminar dan 

forum pertemuan ilmiah lainnya; 

e. Mengkoordinasikan perencanaan program, dan pemanfaatan fasilitas, tenaga 

ahli dan sumberdaya penelitian di lingkungan Universitas Islam Riau. 

 

1.6 Fokus Kegiatan 

Sesuai dengan arah kebijakan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Islam 

Riau Tahun 2016-2020 kegiatan program penelitian di Universitas Islam Riau 

difokuskan pada bidang-bidang prioritas. Yaitu: 

a. Penguatan basis keilmuan yang dikembangkan di Universitas Islam Riau 

(melalui penelitian unggulan program studi dan pusat). 

b. Penguatan kelembagaan di Universitas Islam Riau (melalui penelitian 

kerjasama kelembagaan). 

c. Research for basic research (melalui penelilian fundamental). 

d. Product oriented research (penelitian berorientasi produk melalui penelitian 

hibah bersaing). 

e. Penguatan penelitian interdisipliner baik dalam dan atau luar Universitas Islam 

Riau, dan 

f. Penguatan kemampuan penelitian dosen muda. 

 

1.7 Standar Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Melalui Sistem Penjaminan Mutu dan RIP yang telah disusun, kegiatan 

penelitian yang dikembangkan di Universitas Islam Riau diarahkan pada standar yang 

telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional 

Penelitian sebagai berikut: 

1. Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil 

penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang 

dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya 

capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan 

tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan 

kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, 

dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 

2. Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman 

dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran 

penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, 

fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang 

berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat 

bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus 

untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, 

dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 

3. Standar proses penelitian, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) 

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d) penelitian yang dilakukan oleh 

mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain 

harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian 

pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 

4. Standar penilaian penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang 

meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan 

prinsip penilaian paling 

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

prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) 

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

penelitian; c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat 

mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian 

dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 

5. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan 

peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode 
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penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat 

kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi 

akademik dan hasil penelitian; c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian 

diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh LPPM. 

6. Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal: a) sarana 

dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian 

dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan 

untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi 

serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

7. Standar pengelolaan penelitian, merupakan kriteria minimal tentang: a) 

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

kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan 

oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian 

seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan 

tinggi. 

8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu: a) kriteria minimal sumber 

dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian 

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

maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai 

perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan 

dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) 

dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk 

membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, 

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

dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI); e) 

perguruan tinggi tidak dibenarkan memotong dana penelitian yang diterima oleh para 

peneliti. 
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Seperti halnya pelaksanaan penelitian, pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 

berdasar Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada 

Masyarakat sebagai berikut. 

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria yang meliputi: 

a) minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, 

dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; b) hasil pengabdian kepada masyarakat 

dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan 

keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan 

untuk pengayaan sumber belajar. 

2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) 

kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar 

hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, 

memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan 

masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan 

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

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

usaha, dan/atau industri. 

3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal 

tentang: a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat 

berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau 

pemberdayaan masyaraka; c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib 

mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; d) kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari 

bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan 

serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) kegiatan pengabdian 
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kepada masyarakat yng harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. 

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal 

penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b)penilaian 

proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan 

prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; 

c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada 

masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat 

dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, 

terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas 

akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh 

pemangku kepentingan; e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan 

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

proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. 

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal 

yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai 

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

kegiatan yang  ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian 

kepada masyarakat; c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk 

menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur 

dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh LPPM. 

6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan 

kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang 

proses 

pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada 

masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang 

dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b) sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan 

juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta  harus memenuhi standar 

mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 

7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal 

tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
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pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja 

dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada 

masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

(LPPM), atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan 

perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan 

rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis 

pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan 

mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; d) 

kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan 

prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; e) 

kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut 

jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, 

serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat 

yang dikelola LPPM UIR. 

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan 

kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian 

kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, 

kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau 

instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada 

masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

yag harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib 

menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat; e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

perguruan tinggi dapat dicapai, LPPM UIR mendorong dan memfasilitasi para dosen 

dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna 

mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan 
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rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. 

 

1.8 Indikator Keberhasilan 

Keberhasilan pelaksanaan program-program penelitian dan pengabdian harus 

ditinjau berdasarkan paramater yang sesuai baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Produk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen semestinya tidak hanya sebuah 

laporan hasil penelitian, akan tetapi dapat dikembangkan ke produk yang lebih luas 

jenisnya, seperti: 

a. Meningkatknya bahan ajar hasil penelitian dan PKM yang diintegrasikan 

dalam pembelajaran. 

b. Menghasilkan Luaran wajib dan luaran tambahan karya ilmiah dalam bentuk 

publikasi ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional tidak terakreditasi 

memiliki ISSN, jurnal nasional yang bermutu (terakreditasi), jurnal 

internasional dan internasional yang bereputasi, publikasi dalam bentuk 

seminar (lokal, nasional dan internasional), tulisan dalam bentuk media massa 

(nasional, internasional), serta menghasilkan luaran lainnya (Buku ber-ISBN, 

Book Chapter, Teknologi Tepat Guna).  

c. Menghasilkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknotogi (IPTEK) yang berguna 

bagi masyarakat. 

d. Menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

e. Menghasilkan income generating dari hasil penelitian. 

Secara tidak langsung, keberhasilan program penelitian diharapkan juga dapat 

meningkatkan kuantitas dan kualitas pada kegiatan program lainnya. Misalnya:  

(1) Penerapan hasil penelitian dosen dalam dalam bidang pengabdian pada 

masyarakat.  

(2) Pengembangan lembaga untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian. Dan  

(3) Peningkatan kerjasama dengan lembaga luar Universitas Islam Riau, baik negeri  

  maupun swasta, dalam maupun luar negeri. 
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BAB II 

KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

 

 

2.1 Kebijakan Penelitian 

 

2.1.1 Arah Kebijakan Penelitian 

Kebijakan penelitian di lingkungan LPPM-UIR, diorientasikan pada Peningkatan 

Kehidupan Masyarakat yang Madani dan Lestari, sesuai dengan Rencana Induk Penelitian 

dan Pengabdian pada Masyarakat UIR untuk Periode Tahun 2016 s/d 2020 yang dapat 

meliputi penelitian: Bidang Sains, Teknologi, Sosial, dan Humaniora. 

Sifat dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan di LPPM-UIR sebagai berikut: 

1. Penelitian tersebut adalah asli, bukan duplikasi dari penelitian lain, baik oleh peneliti 

sendiri maupun peneliti lain, kecuali terdapat unsur pengembangan dari penelitian 

sebelumnya, 

2. Seluruh materi penelitian harus bebas dari plagiasi, 

3. Lingkup penelitian mencakup bidang ilmu yang menjadi keahlian atau disiplin ilmu 

dari peneliti yang bersangkutan, 

4. Kompetisi pembiayaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat 

internal  UIR merupakan ajang pembekalan bagi para peneliti internal UIR untuk dapat 

bersaing di tingkat nasional meraih hibah-hibah penelitian dan pengabdian masyarakat 

baik dari Dikti, Ristek, lembaga funding lain, industridan pemerintah, 

5. Luaran kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dihasilkan 

diorientasikan untuk didaftarkan HKI dan dipublikasikan di jurnal nasional maupun 

jurnal internasional. 

 

2.1.2 Pembinaan Peneliti 

Sebagai upaya memberdayakan kemampuan metodologi dan wawasan 

pengetahuan para peneliti di lingkungan UIR, maka LPPM-UIR menyelenggarakan 

sejumlah kegiatan pembinaan antara lain: 

1. Melakukan pelatihan atau workshop berkaitan bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, 

2. Menghadirkan pembicara-pembicara kunci untuk memotivasi penelitian, 

3. Melakukan pelatihan atau workshop penyusunan publikasi ilmiah. 

4. Review proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

5. Melakukan kegiatan pelatihan metodologi penelitian, 

6. Melakukan strategi meraih hibah penelitian dan pengabdian dari pihak luar, 
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7. Pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian dan berbagai sumber 

pendanaan, baik dalam maupun luar. 

8. Pemberian reward bagi dosen yang melakukan kegiatan ilmiah, khususnya bagi 

dosen yang mampu mempublikasikan hasil penelitiannya padá jurnal ilmiah 

nasional maupun internasional, menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

9. Menciptakan iklim penelitian yang baik. 

 

2.1.3 Ketentuan Umum Peneliti 

Pengusul proposal penelitian di LPPM-UIR harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

1. Ketua peneliti adalah Dosen Tetap, atau Dosen DTPK Universitas Islam Riau. 

2. Anggota peneliti diutamakan adalah Dosen UIR dan, diutamakan pula multidisiplin. 

3. Anggota peneliti dimungkinkan dari luar UIR apabila penelitian tersebut merupakan 

penelitian kerjasama, dan pihak luar UIR juga memberikan kontribusi secara in-cash 

atau in- kind. 

4. Ketua peneliti hanya diperkenankan terlibat maksimum dalam 2 buah tim penelitian 

dalam satu periode, satu sebagai ketua dan satu lagi sebagai anggota. 

5. Ketua peneliti yang belum menyelesaikan penelitiannya secara resmi, tidak 

diperbolehkan mengajukan usulan penelitian yang baru sebagai ketua. 

6. Bagi peneliti yang tidak dapat menyelesaikan penelitiannya sesuai dengan Kontrak 

Penelitian yang telah disepakati dengan LPPM, maka akan dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuanyang tertera dalam kontrak  tersebut. 

 

2.1.4 Dana Penelitian 

Selain dana dari internal LPPM-UIR, peneliti diharapkan mendapat dana bantuan 

dari pihak di luar UIR melalui mekanisme penelitian kerjasama. Dana penelitian yang 

disediakan oleh LPPM-UIR sebagai berikut: 

2 Dana pelaksanaan penelitian hanya disediakan untuk usulan penelitian yang telah 

disetujui oleh LPPM-UIR sesuai dengan Kontrak  Penelitian; 

3 Besarnya dana penelitian untuk setiap usulan penelitian ditentukan pada setiap tahun 

anggaran oleh LPPM-UIR; 

4 Pertimbangan besarnya dana penelitian didasarkan pada kebutuhan dalam 

pelaksanaan penelitian tersebut. 

5 Dana penelitian yang diperoleh melalui mekanisme penelitian kerjasama dengan 

pihak eksternal akan mendapat prioritas yang tinggi untuk didanai oleh  LPPM. 
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2.1.5 Reviewer Penelitian 

Setiap proposal penelitian yang masuk ke LPPM-UIR akan diproses dan dinilai 

kelayakannya oleh reviewer yang sudah ditentukan. Aspek kelayakan awal  yang dinilai 

meliputi seluruh aspek proposal kecuali substansi isi (misalnya format halaman cover dan 

pengesahan, penulisan bab dan sub bab, penulisan gambar dan tabel, ukuran huruf, dll). 

Setelah dinilai layak, proposal kemudian dilanjutkan proses review-nya oleh reviewer. 

Adapun ketentuan reviewer penelitian di LPPM-UIR adalah sebagai berikut: 

1. Reviewer ditentukan oleh LPPM-UIR, dengan mempertimbangkan kompetensi 

keilmuan yang bersangkutan, yang dapat berasal dari UIR atau luar  UIR. 

2. Reviewer yang dipilih oleh LPPM-UIR terutama yang memiliki pengalaman 

mereview penelitian kompetisi di level nasional. 

3. Reviewer diutamakan mempunyai gelar akademik S3 dan mempunyai jabatan 

akademik minimal Lektor. 

Tugas reviewer adalah sebagai berikut: 

1. Menilai kelayakan proposal penelitian berdasarkan proposal (desk evaluation) pada 

aspek substansi isi, biaya, dan rencana output publikasinya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku di LPPM 

2. Mengikuti presentasi dari peneliti yang proposalnya lolos desk evaluation 

 

2.1.6 Sistem Penilaian 

Sistem penilaian proposal penelitian meliputi: 

1. Penilaian format penulisan dan administratif, yaitu penilaian yang didasarkan atas 

kepatuhan peneliti dalam memenuhi tertib format penulisan dan administrasi yang 

telah ditentukan oleh LPPM. 

2. Penilaian substansi proposal, yaitu penilaian yang didasarkan pada isi proposal: 

Penelitian dilakukan dengan menilai proposal dari aspek isi, biaya, dan rencana 

output publikasinya. Apabila lolos pada tahap desk evaluation (memenuhi passing 

grade yang telah ditentukan), maka pengusul harus mempresentasikan di sebuah 

seminar di hadapan reviewer dan dosen-dosen UIR. 

3. Penilaian presentasi di acara seminar, yaitu penilaian kelayakan proposal bersama 

antara reviewer dan para dosen UIR yang hadir terhadap paparan proposal yang 

disampaikan oleh pengusul. 

4. Proposal penelitian dinyatakan layak didanai jika nilai kumulatif (rata-rata) dari 

reviewer memenuhi passing grade yang telah ditentukan; 

5. Proposal Penelitian  yang sudah diseminarkan dan memenuhi nilai rata-rata passing 

grade dan berbagai catatan dari reviewer, maka akan direkomendasikan untuk didanai 
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sesuai dengan ketentuan LPPM. 

 

2.1.7 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Proses Penelitian 

Monev proses penelitian di LPPM dilakukan sebagai berikut: 

1. Kegiatan monev penelitian di UIR dilaksanakan oleh  LPPM 

2. Monev untuk jenis Penelitian dilakukan pada akhir  bulan keempat setelah 

penandatanganan kontrak penelitian dengan materi analisis data. 

 

2.1.8 Indikator Keberhasilan Penelitian 

Indikator keberhasilan penelitian yang dibiayai LPPM ditentukan sesuai yang 

ditampilkan dalam Tabel 2.1 berikut; 

Tabel 2.1 : 
Indikator Kinerja Penelitian 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

TS*

* 

TS+1 TS+2 TS+3 TS+4 

1 Publikasi ilmiah 
Internasional      

Nasional Terakreditasi      

Nasional Tidak Terakreditasi      

2 

 

Pemakalah dalam 

temu ilmiah 

Internasional      
Nasional      

Lokal      

3 
Invited Speaker dalam 

temu ilmiah 

Internasional      

Nasional      

Lokal      
4 Visiting Lecturer Internasional      

 

5 

Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

Paten      
Paten sederhana      
Hak Cipta      

Merek dagang      
Rahasia dagang      
Desain Produk Industri      
Indikasi Geografis      
Perlindungan Varietas Tanaman      

Perlindungan Topografi 

Sirkuit Terpadu 

     

6 Teknologi Tepat Guna      

7 Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial      
8 Buku Ajar (ISBN)      

9 
Jumlah Dana Kerja 

Sama Penelitian 

Internasional      
Nasional      
Regional      

10 Angka partisipasi dosen*      

Keterangan : 

•  Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap perguruan tinggi **  

• TS = Tahun sekarang 
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2.2 Kebijakan Pengabdian Masyarakat 

Kebijakan pengabdian masyarakat di lingkungan LPPM UIR, diarahkan kepada 

pengabdian yang dapat mengangkat derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat, bersifat 

humanistik dan mencerminkan nilai-nilai Islami. Secara umum, bidang pengabdian 

masyarakat yang diselenggarakan di LPPM UIR diimplementasikan dalam bentuk 

program kerja, yang dapat meliputi bidang Sains, Teknologi, Sosial, dan Humaniora. 

Jangka waktu untuk semua jenis pengabdian di atas di hitung dari tanggal 

penandatanganan kontrak Pengabdian  sampai dengan penyerahan laporan hasil 

pengbadian yang disahkan oleh Pimpinan LPPM UIR. 

2.2.1. Sifat dan ruang lingkup pengabdian 

Sifat dan ruang lingkup pengabdian yang dilakukan di LPPM UIR sebagai berikut: 

1. Pengabdian tersebut bukan merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dibiayai 

oleh pihak lain/double funding, kecuali terdapat unsur pengembangan dari pengbadian 

sebelumnya, 

2. Lingkup pengabdian mencakup bidang ilmu yang menjadi keahlian atau disiplin ilmu 

dari pengabdi yang bersangkutan, dan harus ada unsur keikut sertaan mahasiswa dalam 

kegiatan. 

3. Kompetisi pembiayaan kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat internal UIR 

merupakan ajang pembekalan bagi para pengabdi internal UIR untuk dapat bersaing di 

tingkat nasional meraih hibah-hibah pengabdian masyarakat baik dari Dikti, Ristek, 

industri, pemerintah, dan lembaga funding lain. 

4. Luaran kegiatan pengabdian masyarakat yang dihasilkan diorientasikan untuk 

dipublikasikan dalam seminar Nasional UIR dan poster. 

Syarat pengusul proposal pengabdian di LPPM UIR sebagai berikut: 

1. Ketua peneliti adalah Dosen Tetap UIR, dan hanya diperkenankan terlibat maksimum 

dalam 2 buah tim pengabdian dalam satu periode, satu sebagai ketua dan satu lagi 

sebagai anggota. 

2. Apabila pengabdian tersebut merupakan pengabdian kolaborasi nasional maka harus 

ada surat kerjasama dan pendanan baik  in-cash atau in-kind. 

3. Ketua pengabdi yang belum menyelesaikan pengabdiannya secara resmi, tidak 

diperbolehkan mengajukan usulan pengabdian yang baru sebagai ketua. 

4. Bagi pengabdi yang tidak dapat menyelesaikan pengabdiannya sesuai dengan 

Kontrak Pengabdian yang telah disepakati dengan LPPM, maka akan dikenakan 

sanksi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Kontrak  tersebut. 

Setiap proposal pengabdian yang masuk ke LPPM akan diproses dan dinilai 

kelayakannya oleh reviewer yang sudah ditentukan. Aspek kelayakan awal  yang dinilai 
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meliputi seluruh aspek adsminitrasi substansi isi proposal (misalnya format halaman cover 

dan pengesahan, penulisan bab dan sub bab, penulisan gambar dan tabel, ukuran huruf, 

dll). Setelah dinilai layak proposal kemudian dilanjutkan proses review-nya oleh reviewer. 

Adapun ketentuan reviewer pengabdian di LPPM adalah sebagai berikut: 

1. Reviewer ditentukan oleh LPPM UIR, dengan mempertimbangkan kompetensi  

keilmuan yang bersangkutan, yang dapat berasal dari UIR atau luar UIR. 

2. Reviewer yang dipilih oleh LPPM terutama yang memiliki pengalaman mendapatkan 

dana hibah pengabdian dikti/pernah melakukan pemberdayaan masyarakat. 

3. Reviewer diutamakan mempunyai gelar akademik S2. 

4. Reviewer untuk proposal pengabdian desa mitra mono disiplin dan institusi berjumlah 

1 orang, sedangkan desa mitra multi disiplin dan kolaborasi nasional berjumlah 2 

orang. 

5. Tugas reviewer adalah menilai kelayakan proposal penelitian berdasarkan proposal 

(desk evaluation) pada aspek substansi isi, biaya, dan rencana luaran program sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku di LPPM. 

 

2.2.2. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Proses Pengabdian 

Dalam rangka memberikan jaminan mutu atas pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat, dilakukan proses monitoring dan evaluasi oleh LPPM melalui staf LPPM 

dan/atau key person dari jurusan yang terkait. Proses monitoring dan evaluasi ini 

dilakukan pada awal, pertengahan dan akhir kegiatan untuk memberikan catatan 

evaluasi dalam hal kelayakan proposal, kemajuan pelaksanaan pengbdian 

kepadamasyarakat, target capaian, dan dalam kurun waktu yang disepakati. Untuk 

mengevaluasi kinerja tim pelaksana, digunakan form evaluasi (form terlampir) yang 

diisi oleh pelaksana kegiatan, stake holder/partner dan Dekan/Ka. LPPM. 

Oleh karena itu, setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat  harus 

membuat laporan sebagai bukti selesainya kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan sesuai prosedur pengabdian 

kepada masyarakat yang dipilih dan LPPM diberi 1 copy. 

Proses evaluasi ini dapat menghasilkan semacam bentuk pertanggungjawaban dari 

segala hal yang telah dilakukan. Kalau disimpulkan bahwa kegiatan itu berhasil, maka 

perlu dijelaskan sejauhmana keberhasilannya dan kalau tidak atau kurang berhasil apa  

yang sudah dicapai dan mengapa tidak dapat menghasilkan seperti yang diharapkan. 

Hasil evaluasi itu tidak hanya penting sebagai kelengkapan administraatif, tetapi juga 
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sangat penting untuk diketahui oleh semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat 

mitra 
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BAB III 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENELITIAN 

 

 

3.1. Penelitian yang Bersumber dari Dana Universitas Islam Riau 

a. Penelitian dapat dilakukan oleh minimal tiga orang dan maksimal 6 orang  dan 

berkolaborasi dengan mahasiswa dari satu proposal penelitian. 

b. Peneliti menyusun proposal sesuai dengan format pedoman penelitian. 

c. Proposal penelitian diajukan oleh ketua peneliti dengan surat pengantar dari 

Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana kepada Ketua Lembaga Penelitian 

dan pengabdian kepada masyakat dan di upload pada sistem informasi lembaga 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara online. 

d. Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melakukan seleksi 

untuk diikutsertakan dalam seminar proposal. 

e. Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan 

seminar proposal untuk menilai kelayakan proposal diterima atau di tolak. 

f. Proposal yang tidak diterima diberikan kesempatan untuk diperbaiki, 

kemudian dijadikan bank proposal Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat untuk diajukan di dalam seminar berikutnya. 

g. Proposal Penelitian yang dinyatakan layak, dilanjutkan penandatangan 

administrasi kontrak perjanjian antara ketua peneliti dengan Ketua Lembaga 

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Riau. 

h. Peneliti melakukan pencairan dana tahap I pada biro Keuangan Universitas 

Islam Riau yang besarannya sesuai dengan kontrak perjanjian. 

i. Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melakukan 

monitoring selama pelaksanaan penelitian. 

j. Peneliti yang telah menyelesaikan penelitian, membuat dan menyerahkan 

laporan sementara penelitian dan output Luaran wajib dan luaran tambahan 

karya ilmiah dalam bentuk publikasi ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal 

nasional tidak terakreditasi memiliki ISSN, jurnal nasional yang bermutu 

(terakreditasi), jurnal internasional dan internasional yang bereputasi, publikasi 

dalam bentuk seminar (lokal, nasional dan internasional), tulisan dalam bentuk 

media massa (nasional, internasional), serta menghasilkan luaran lainnya 
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(Buku ber-ISBN, Book Chapter, Teknologi Tepat Guna). sebanyak satu buah 

kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

k. Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan 

seminar hasil penelitian. 

l. Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mendampingi 

finalisasi penulisan draft akhir laporan sesuai saran-saran dan rekomendasi dari 

seminar hasil. 

m. Peneliti menyerahkan laporan final penelitian sebanyak 1 eksamplar hardcopy 

dan luaran wajib dengan status capaian accepted dan publish dan tambahan. 

Selanjutnya di upload pada sistem informasi Lembaga Penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat secara online  pada http://riset.lppm.uir.ac.id/.  

n. Peneliti melakukan pencairan dana penelitian tahap ke II (akhir) setelah 

menyelesaikan dengan meyerahkan laporan akhir dan luaran wajib serta luaran 

tambahan ke LPPM. Selanjutnya LPPM mengusulkan pencairan ke II ke Biro 

Keuangan, yang ditujukan kepada Rektor. 

 

3.2. Penelitian yang Bersumber dari Dana DRPM DIKTI 

a. Informasi penerimaan proposal disampaikan Lembaga Penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat kepada dosen berdasarkan surat yang 

dikeluarkan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM) 

Dikti atau informasi di website Dikti. Dosen dapat juga mengakses secara 

langsung website tersebut. 

b. Format dan tata cara penyusunan proposal mengacu pada pedoman yang 

dikeluarkan DRPM Dikti. 

c. Proposal dikirimkan secara online dan melampirkan satu rangkap untuk arsip 

Lembaga Penelitian atau sesuai dengan aturan DRPM. 

d. Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau dosen bisa 

melihat informasi di Wesite Dikti, proposal yang panggil untuk diseminarkan 

dan informasi selanjutnya. 

e. Peneliti melihat informasi hasil seleksi di Lembaga Penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat atau Website Dikti informasi lanjut tentang pelaksanaan 

penelitian. 
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f. Universitas bekerjasama dengan Kopertis X untuk menandatangani kontrak 

penelitian yang dinyatakan lulus dan Lembaga Penelitian membuat kontrak 

penelitian ke masing-masing ketua peneliti. 

g. Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melakukan 

monitoring pelaksanaan penelitian. Jika ditemukan penyimpangan, seperti 

duplikasi anggaran, yang bersangkutan diminta memilih salah satu dan 

mengembalikan anggaran yang sudah digunakan. 

h. Peneliti menyerahkan laporan progress dan diupload secara online sesuai 

peraturan Dikti. 

i. Peneliti menyerahkan laporan untuk diseminarkan dan laporan lengkap, 

Lembaga Penelitian berkoordinasi dengan Dikti dan Kopertis X untuk jadwal 

seminar. 

j. Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat membuat berita acara 

pengiriman laporan ke Kopertis X. 

k. Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengirimkan laporan 

penelitian ke Dikti, jumlah eksemplar sesuai ketentuan Dikti. 

l. Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat elitian akan 

memfasilitasi pengurusan hak atas kekayaan intelektual jika ada. 

3.3. Penelitian yang Bersumber dari Pihak III 

a. Peneliti mengajukan permohonan kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat Universitas Islam Riau dan menggunakan Lembaga 

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk penelitian dengan pihak 

III (Pemerintah atau Swasta). 

b. Peneliti  melengkapi persyaratan penilitian berupa Proposal sesuai aturan pihak 

III. 

c. Peneliti membuat perjanjian dengan Lembaga Penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di atas materai  6.000,- 

d. Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempersiapkan 

dokumen yang diperlukan untuk memenuhi kelangkapan kerjasama penelitian. 

e. Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memantau 

perkembangan pelaksanaan penelitian dengan pihak III. 
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f. Peneliti menyerahkan laporan final penelitian sebanyak 2 eksamplar hardcopy 

dan softcopy (1 CDWR) kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

g. Peneliti membayar kewajiban Fee kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan SK Rektor nomor 436/UIR/KPTS/2012 

yakni sebesar 2,5%. 

h. Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan 

seminar hasil penelitian. 

 

3.4. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tabel 3.1: 

Jadwal Penelitian Yang Bersumber dari Dana Internal Universitas Islam Riau 

No Kegiatan 
Batas Penyerahan 

Berkas 
Pelaksanaan Kegiatan 

1 
Seminar Proposal 

Penelitian 

2 Minggu Sebelum 

Pelaksanaan Seminar 

Minggu III pada Bulan 

Febuari  

2 
Seminar Hasil 

Penelitian 

2 Minggu Sebelum 

Pelaksanaan Seminar 

Minggu III pada bulan 

Oktober 

 

Jadwal kegiatan penelitian Hibah dari Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (DRPM) Dikti mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Direktorat Riset 

dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM)  Dikti yang diumumkan melalui situs: 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id. 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/


 
24 

  

3.5. Skema Pendanaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau 

Tabel 3.2: 

Skema Pendanaan Lambaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Mayarakat Universitas Islam Riau 

 
 

No 

 

 

Skema Peneltian 

 

Pendanaan 

 

Luaran 

 

Pelaksanaan 

 

Keterangan 

1 

Ketua: Minimal Doktor atau S2 dengan jabatan 

fungsional Lektor Kepala 

Anggota : Minimal 2 dan maksimal 4 dan 

berkolaborasi dengan mahasiswa 

 

Tidak ada kualifikasi dan persyaratan khusus untuk 

anggota peneliti 

Minimal Rp 20.000.000-25.000.000 

Maksimum rincian: 

30 % = Honor peneliti 

50 % = Biaya material, dan lain-lain 

20 % = Publikasi 

10 % = Laporan 

Jurnal 
Jurnal ter-index ISI  

atau Jurnal ter-

Index SCOPUS 

- Min 1 artikel 

 

 

8 – 12 Bulan 

Pembayaran dana penelitian 70 

% setelah kontrak di 

tandatangani, sisa 30 % setelah 

laporan selesai dipresentasikan 

dan bukti jurnal diterima 

2 

Ketua: Minimal S2 dengan jabatan fungsional 

Lektor 

Anggota : Minimal 2 dan maksimal 4 dan 

berkolaborasi dengan mahasiswa 

 

Tidak ada kualifikasi dan persyaratan khusus untuk 

anggota peneliti 

Rp 15.000.000 - 20.000.000 

Maksimum rincian: 

30 % = Honor peneliti 

50 % = Biaya material, dan lain-lain 

20 % = Publikasi 

10 % = Laporan 

Jurnal 

Internasional  

- Min 1 artikel 

 

 

8 – 12 Bulan 

Pembayaran dana penelitian 

70% setelah kontrak di 

tandatangani, sisa 30% setelah 

laporan selesai dipresentasikan 

dan bukti jurnal diterima 

3 

Ketua: Minimal S2 dengan jabatan fungsional 

Asisten Ahli 

Anggota : Minimal 2 dan maksimal 4 dan 

berkolaborasi dengan mahasiswa 

Tidak ada kualifikasi dan persyaratan khusus untuk 

anggota peneliti 

 

Rp 10.000.000 - 15.000.000 

Maksimum rincian: 

30 % = Honor peneliti 

50 % = Biaya material, dan lain-lain 

20 % = Publikasi 

10 % = Laporan 

Jurnal 

Internasional atau 

Nasional 

Terakreditasi 

- Min 1 artikel 

 

 

6 – 10 Bulan 

Pembayaran dana penelitian 

70% setelah kontrak di 

tandatangani, sisa 30% setelah 

laporan selesai dipresentasikan 

dan bukti jurnal diterima 

4 

Ketua: Minimal S2 dengan jabatan fungsional 

Asisten Ahli 

Anggota : Minimal 2 dan maksimal 4 dan 

berkolaborasi dengan mahasiswa 

Tidak ada kualifikasi dan persyaratan khusus untuk 

anggota peneliti 

 

Rp 5.000.000 - 10.000.000 

Maksimum rincian: 

30 % = Honor peneliti 

50 % = Biaya material, dan lain-lain 

20 % = Publikasi 

10 % = Laporan 

Jurnal 

Lokal atau 

Nasional  

- Min 1 artikel 

 

 

6 – 10 Bulan 

Pembayaran dana penelitian 

70% setelah kontrak di 

tandatangani, sisa 30% setelah 

laporan selesai dipresentasikan 

dan bukti jurnal diterima 
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Keterangan : 

1. Jurnal ter-index ISI (Web of Science) yang mempunyai impact factor dari list jurnal yang ada di ISI 

2. Jurnal ter-index SCOPUS adalah semua jurnal yang masih aktif dalam daftar jurnal yang ada di data SCOPUS 

3. Jurnal Internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terdata di Scimago atau jurnal yang hanya bidang ilmu tertentu saja (bukan jurnal multidisiplin atau banyak bidang) 

4. Jurnal Internasional adalah semua jurnal yang masuk di internasional baik jurnal dari Indonesia atau Negara lain yang ditulis dalam bahasa Inggris, atau bahasa resmi PBB lainnya. 

5. Jurnal Nasional terakreditasi adalah jurnal nasional yang sudah terakreditasi di DIKTI 

6. Jurnal Nasional atau jurnal lokal adalah jurnal yang ada di Indoensia atau Lokal kampus Universitas Islam Riau atau kampus di Universitas yang ada di Riau 

7. Pencairan pendanaan 70 % jika proposal sudah dipresentasikan dan melakukan perbaikan serta kontrak penelitian di tandatangani 

8. Sisa 30 % dana penelitian baru bisa dicairkan jika hasil penelitian sudah dipresentasikan dan memperbaiki laporan serta menunjukkan bukti bahwa target output jurnal sudah disetujui oleh penerbit 

(jurnal) 

9. Hibah penelitian skema No.4 hanya bisa satu kali untuk setiap dosen baru / pemula (tidak berlaku bagi dosen senior/permanent) 

10. Jika peneliti tidak mencapai target output seperti kontrak maka akan diberikan sanki 1 tahun tidak dibeanrkan mengajukan proposal dan berikutnya harus memilih skema lebih rendah. 

11. Skema No.4 hanya bisa dilakukan maksimum 2 kali, untuk berikutnya harus memilih skema yang lebih tinggi (jurnal internasional) 

12. Seorang dosen hanya bisa melaksanakan pada 2 judul berdeda yaitu menjadi ketua dan anggota atau menjadi anggota di kedua judul. 

13. Publikasi ilmiah hanya diakui jika menggunakan affiliasi UIR dan menggunakan email resmi uir.ac.id  

14. Penentuan skema pendanaan berdasarkan indikator jafung, Pendidikan, pengalaman penelitian dan luaran penelitian, selanjutnya dihitung berdasarkan skoring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
26 

  

Tabel 3.3: 

Insentif Publikasi Ilmiah dan Penelitian Lambaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Mayarakat Universitas Islam Riau 

 
 

No 

 

 

Jenis Publikasi 

 

Insentif 

Keterangan 

 

 

1 
Mempublikasikan karya ilmiah dari hasil penelitian di Jurnal 

Internasional bereputasi dan ter-index di ISI dengan IF>5 
Rp 6.000.000,- 

Sebagai Penulis Utama, 

Hasil dari Riset, sesuai 

bidang ilmu dan sekali satu 

semester 

 

Karya Ilmiah, Tulisan atau 

Makalah sudah dipublikasikan 

atau minimal sudah diterima 

dengan menunjukkan bukti 

terima dari penerbit atau 

menununjukkan copy tulisan 

yang terbit di majalah atau 

Koran. 

2 
Mempublikasikan karya ilmiah dari hasil penelitian di Jurnal 

Internasional bereputasi dan ter-index di ISI 
Rp 5.000.000,- 

3 
Mempublikasikan karya ilmiah dari hasil penelitian di Jurnal 

Internasional bereputasi dan ter-index di SCOPUS 
Rp 4.000.000,- 

4 
Mempublikasikan karya ilmiah dari hasil penelitian di Jurnal 

Internasional Terdaftar di Scimago Rangking 
Rp 3.000.000,- 

5 
Mempublikasikan karya ilmiah dari hasil penelitian di Jurnal Nasional 

berakreditasi  
Rp 4.000.000,- 

6 
Dosen Memperoleh penelitian dari skim Hibah Kemenristek Dikti 

atau kementerian lain 
Rp 10.000.000,- 

Sebagai Peneliti Utama dan 

Sekali dalam setahun 

- 

7 
Dosen Memperoleh pengabdian dari skim Hibah Kemenristek Dikti 

atau kementerian lain 
Rp 10.000.000,- 

Sebagai Peneliti Utama dan 

Sekali dalam setahun 

- 

8 
Dosen mengajkan penelitian/pengabdian dari skim Hibah 

Kemenristek Dikti atau kementerian lain 
Rp 200.000,- 

Disertai dengan bukti sudah 

upload 

- 

9 Dosen melakukan penelitian 3 tahun berturut-turut Rp 10.000.000,- 

Reward dan penghargaan 

diberikan pada tahun ke-3 

dan sebagai penelitia utama 

untuk hibah 

dikti/kementerian lain 

- 

10 Dosen melakukan presentasi paper dan jurnal terbaik dalam negeri Rp 1.000.000,- 
- - 

11 Dosen melakukan presentasi paper dan jurnal terbaikluar negeri Rp 2.000.000,- 
- - 

12 Dosen melakukan penelitian Bersama tingkat internasional/dunia Rp 5.000.000,- 
- - 
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Tabel 3.4: 

Insentif Buku Teks, Bab Buku, Bahan Ajar dan Paten Lambaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Mayarakat Universitas Islam Riau 

 

No 

 

 

Jenis Karya 

 

Insentif 

 

Keterangan 

1 Menghasilkan hak paten  Rp 50.000.000,- 

 

Menunjukkan bukti pendaftaran atau 

terdaftar untuk paten. 

 

3 
Mempublikasikan buku Ajar dengan skala Internasional yaitu tulisan berbahasa 

Inggris atau bahasa PBB lainnya 
Rp 5.000.000,- 

 

Menunjukkan bukti cover dan daftar 

isi untuk buku teks dan bab buku atau 

bahan ajar yang sudah mempunyai 

ISBN. 
 

 

4 
Mempublikasikan buku Ajar dengan skala nasional  

 
Rp 4.000.000,- 

Keterangan : 

1. Semua INSENTIF baik publikasi karya ilmiah, buku dan lainnya harus menggunakan afiliasi resmi Universitas Islam Riau termasuk email. 

2. INSENTIF akan dibayarkan jika publikasi karya ilmiah, buku dan lainnya sudah benar terbit da nada nomor edisi, vol atau nomor seri lainnya. 
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3.6. Skema Pendanaan Penelitian Hibah Dikti 

Skema pendanaan penelitian Hibah dari Direktorat Riset dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (DRPM) Dikti mengikuti skema pendanaan  yang ditetapkan oleh 

Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM) Dikti yang diumumkan 

melalui situs: http://simlitabmas.ristekdikti.go.id. 

 

  

  

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/


 
29 

  

BAB IV 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

 

 

4.1 Pengelolaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Pengelolaan pengabdian masyarakat Universitas Islam Riau, dibagi dalam 3 tahapan: 

1. Pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai panduan yang 

ditetapkan oleh LPPM Universitas Islam Riau. 

2. Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat oleh Tim Pengabdian 

3. Monitoring dan evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat berupa laporan 

pengabdian.  

 

4.2 Persyaratan Pengajuan Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Pengabdian dapat dilakukan oleh maksimal 5 orang anggota (tidak termasuk 

ketua), dengan susunan anggota terdiri dari minimal 1 orang dosen dan 

minimal 1 orang mahasiswa atau maksimal 3orang dosen dan 2 orang 

mahasiswa dalam satu proposal pengabdian.  

b. Setiap dosen yang mengajukan pengabdian kepada masyarakat dalam satu 

semester hanya bisa 1 kali sebagai ketua dan 1 kali sebagai anggota, atau 2 kali 

dalam satu semester sebagai anggota.  

c. Usulan pengabdian kepada Masyarakat harus relevan dengan bidang ilmu 

dosen yang bersangkutan. 

d. Tim pengabdian menyusun proposal sesuai dengan format pengabdian yang 

berlaku. 

e. Proposal pengabdian diajukan oleh ketua peneliti harus ada lembar pengesahan 

oleh Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana kepada Ketua Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan di scan kemudian 

di upload pada sistem informasi LPPM secara online. 

f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat melakukan seleksi 

bagi proposal yang akan dibiayai. 

g. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan 

desk evaluasi untuk menilai kelayakan proposal diterima atau ditolak. 

h. Proposal yang diterima akan diberikan dana untuk pelaksanaan pengabdian, 

dilanjutkan penandatangan administrasi kontrak perjanjian antara ketua 
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pengabdian dengan Ketua Lembaga Penelitian yang diketahui oleh Rektor 

Universitas Islam Riau. 

i. Ketua pengabdian memperoleh dana pengabdian yang pencairan dana tahap I 

langsung masuk ke rekening ketua pengabdian yang besarannya sesuai dengan 

kontrak perjanjian. 

j. Tim pengabdian yang telah menyelesaikan kegiatan pengabdiannya, membuat 

dan menyerahkan laporan pengabdiansebanyak satubuah kepada LPPM. 

k. Laporan pengabdian diserahkan paling lama tiga bulan setelah pelaksanaan 

kegiatan pengabdian. Apabila laporan tidak diserahkan setelah tiga bulan, 

maka tim pengabdian diminta untuk mengembalikan dana pengabdian dan 

diberikan sanksi satu semester tidak bisa mendapatkan dana bantuan 

pengabdian dari LPPM yang didanai Universitas Islam Riau. 

l. Ketua pengabdian melakukan pencairan dana penelitian tahap ke II (akhir) 

langsung masuk ke rekening ketua pengabdian yang besarannya sesuai dengan 

kontrak perjanjian. 

 

4.3 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat maksimum dilakukan 

selama satu semester. Pengabdian dapat dilaksanakan pada semester genap maupun 

pada semester ganjil. Setiap proposal yang masuk akan diproses berdasarkan jadwal 

yang telah ditetapkan LPPM. Penerimaan proposal genap pada bulan Januari, Maret 

dan Mei, sedangkan pada semester ganjil pada bulan Juli, September dan Oktober. 

Setiap proposal yang telah diproses untuk tandatangan kontrak, maka kontrak akan 

dibuatkan pada bulan Februari, April dan Juni untuk semester genap dan bulan 

Agustus, Oktober, dan November untuk semester ganjil. 

 

4.4 Skema Pengabdian kepada Masyarakat 

  Skema dalam pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Riau ada tiga, 

yaitu: 

1. Pengabdian tingkat Lokal 

  Pengabdian kepada masyarakat untuk tingkat lokal ini, apabila tim pengabdian 

melakukan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kota Pekanbaru. Besarnya 
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dana pengabdian yang diperoleh disesuaikan dengan anggaran yang telah 

ditetapkan. 

2. Pengabdian tingkat Regional 

  Pengabdian kepada masyarakat untuk tingkat Regional ini, apabila tim 

pengabdian melakukan pengabdian kepada masyarakat di wilayah provinsi Riau. 

Besarnya dana pengabdian yang diperoleh disesuaikan dengan anggaran yang telah 

ditetapkan. 

3. Pengabdian tingkat Nasional 

  Pengabdian kepada masyarakat untuk tingkat Nasional ini, apabila tim 

pengabdian melakukan pengabdian kepada masyarakat di Indonesia. Besarnya dana 

pengabdian yang diperoleh disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

 

4.5  Skema Pendanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Pendanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau sebagai 

berikut: 

1. Pembiayaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan 

memanfaatkan dana murni dari universitas melalui LPPM berkaitan dengan 

koordinasi (administrasi, konsumsi dan transportasi) termasuk biaya operasional 

kegiatan dan pengadaan bahan dan peralatan. 

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dibiayai sebagian atau sepenuhnya 

oleh pihak luar atau lembaga di luar Universitas Islam Riau dan bisa juga dilakukan 

dengan dana antara Universitas Islam Riau dan pihak pemohon sesuai kesepakatan 

kedua pihak. 

3. Pihak luar yang meminta bantuan tersebut dapat dilayani dengan dipungut biaya 

atau tanpa dipungut biaya kepakaran, menurut kesepakatan. Biaya yang dipungut 

dimaksudkan untuk pembiayaan kegiatan yang diminta (termasuk akomodasi dan 

transportasi), yang disesuaikan dengan kemampuan yang meminta. 

4. Minimal beban biaya yang ditanggung oleh pemohon adalah biaya habis pakai (alat 

tulis kantor, ongkos drafter). Sementara untuk beban biaya transportasi dan 

akomodasi (jika dibutuhkan) diatur sesuai kesepakatan. 

5. Pihak pemohon yang dinilai mampu membiayai sebagian atau penuh kegiatan yang 

diajukan, maka sebagian atau seluruh biaya kegiatan dibebankan kepada pemohon.  
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6. Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh pihak luar dan 

dikategorikan sebagai profit, pelaksana berhak atas honorarium yang besarnya 

diatur kebijakan yang berlaku di Universitas Islam Riau. Sementara untuk kegiatan 

pengabdian masyarakat yang dikategorikan sebagai non-profit, pelaksana tidak 

berhak atas honorarium. 

Program  pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen/staf 

akademik  Universitas Islam Riau sepenuhnya dibiayai oleh Universitas Islam Riau 

melalui Lembaga Penalitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dengan 

rincian pendanaan sebagai berikut: 

Tabel  4.1: 

Rincian Pendanaan Pengabdian Masyarakat 

Skema Pengabdian 
Anggaran yang diperoleh 

(Rp) 

Lokal 1.000.000 – 2.000.000 

Regional 2.000.000 – 5.000.000 

Nasional 5.000.000 – 10.000.000 

 

Rincian anggaran belanja pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh 

universitas maupun pihak lain dengan rekapitulasi biaya sebagai berikut: 

a. Honorarium, maksimum 20 %. 

b. Peralatan dan Bahan Penerapan IPTEKS, maksimum 45 %. 

c. Perjalanan dan lain-lain, maksimum 30 %. 

d. Pemantauan Internal, maksimum 5 %. 
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BAB V 

SKEMA PENELITIAN DAN MEKANISME PENGAJUAN  

PROPOSAL PENELITIAN 

 

5.1. Penelitian Internal Lambaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Mayarakat Universitas Islam Riau  

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian dalam satu disiplin ilmu tertentu yang 

dilakukan oleh dosen/peneliti. Tujuan penelitian pemula adalah untuk memberikan 

pembinaan bagi dosen/peneliti yang didanai oleh internal Lambaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Mayarakat Universitas Islam Riau, dan sekaligus memberikan 

kesempatan untuk melakukan penelitian dengan baik serta menumbuhkan kemampuan dan 

budaya meneliti sejak dini. 

Persyaratan dosen/peneliti untuk jenis penelitian ini sebagai berikut: 

a. Ketua tim peneliti adalah dosen Universitas Islam Riau (dosen tetap atau DTPK) 

strata minimal S2 dengan jabatan fungsional Minimal Asisten Ahli; 

b. Penelitian dilakukan secara tim dengan jumlah anggota minimal 2 dan maksimal 4 

orang; 

c. Berkolaborasi dengan mahasiswa sebagai asisten penelitian maksimal 2 orang; 

d. Ketua dan anggota peneliti melampirkan sitasi googlescholar dan sinta. 

e. Luaran hasil penelitian minimal berupa Prosiding Seminar Nasional atau Jurnal 

Nasional, bahan ajar, buku ajar, dsb. 

 

5.2. Hibah Dikti 

Skema penelitian dan mekanisme pengajuan proposal penelitian Hibah dari 

Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM) Dikti mengikuti skema 

penelitian dan mekanisme yang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (DRPM) Dikti yang diumumkan melalui situs: 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id. 

  

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/
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BAB VI 

SISTEMATIKA DAN MUATAN PROPOSAL PENELITIAN 

 

6.1  Sistematika Proposal Penelitian 

Proposal penelitian maksimum berjumlah 30 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 (maksimum 1 halaman) 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah (maksimum 1 halaman) 

1.2 Rumusan Masalah (maksimum 1 halaman) 

1.3 Tujuan Penelitian (maksimum 1 halaman) 

1.4 Manfaat Penelitian (maksimum 1 halaman) 

1.5 Luaran Penelitian (maksimum 1 halaman) 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kemajuan Penelitian yang Sudah dilakukan Peneliti sendiri. 

2.2 Kemajuan Penelitian yang Sudah dilakukan Peneliti lainnya. 

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu. 

2.4 Kerangka Berbifikir 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN (menjawab permasalahan penelitian dan 

memenuhi tujuan) 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2 Metode Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel 

3.3  Metode Analisis Data 

3.4   Konsep Operasional. 

BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

4.1 Biaya Penelitian  

4.2 Jadwal Penelitian  
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DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Personalia Penelitian 

Lampiran 2. Biodata ketua dan anggota tim peneliti/pelaksana (harus 

ditandatangani yang bersangkutan). 

Lampiran  3. Justifikasi Anggaran (rincian anggaran penelitian secara detail) 

Lampiran 4. Surat Pernyataan Original Ketua Peneliti. 

Lampiran 5. Surat Keterangan Persetujuan Revisi Reviewer 

Lampiran 6. Google scholar dan sinta 

 

6.2. Muatan Proposal Penelitian 

6.2.1. Bagian Depan 

Sampul depan proposal penelitian yang akan diajukan harus sesuai dengan 

ketentuan dan contoh sampul yang disyaratkan oleh DPRPM atau format dari 

Lembaga Penelitian UIR untuk skema penelitian internal UIR. Format cover proposal 

penelitian dapat dilihat pada lampiran. Halaman pengesahan proposal penelitian 

dimaksudkan sebagai sarana awal yang bersifat administratif sesuai dengan buku 

pedoman. Adapun Format halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran. Adapun 

warna sampul proposal penelitian skema penelitian internal berwarna hijau  

6.2.2. Bagian Isi 

6.2.2.1 Judul Penelitian 

Judul penelitian merupakan ekspresi atas topik/subyek penelitian yang akan 

diteliti. Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang pemilihan judul penelitian adalah 

sebaiknya dibuat singkat, tetapi mencerminkan secara tepat tentang masalah penelitian 

yang akan diteliti, menggunakan kalimat berita dan bukan kalimat tanya, dan 

diusahakan tidak dapat ditafsirkan bermacam-macam (lugas). 

6.2.2.2 Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah umumnya mengemukakan tentang berbagai fenomena 

yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan judul penelitian. Dengan 

demikian antara judul dan latar belakang saling berkaitan. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan antara lain: 
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1. Penelitian   pada   umumnya   didasari   adanya   suatu   masalah   yang  harus   

diungkapkan secara tegas didalam latar belakang masalah. Masalah dapat  

diidentifikasi dari adanya celah antara fakta dan kondisi yang diharapkan (atau 

kondisi ideal). Pemilihan suatu masalah sebaiknya dipertimbangkan menurut 

kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Apakah masalah tersebut berguna untuk dipecahkan? 

b. Apakah masalah tersebut menarik untuk dipecahkan? 

c. Apakah    pemecahan    masalah    tersebut    akan    memberikan    suatu   hasil    

baru dan signifikan? 

d. Apakah masalah itu mampu untuk dipecahkan? 

e. Apakah tersedia data yang cukup untuk memecahkan masalah tersebut? 

f. Keaslian suatu penelitian harus ditunjukkan juga di dalam latar belakang  

masalah dengan cara mengungkapkan perbedaan atau penyempurnaan yang 

dilakukan terhadap penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya (state 

of the art) 

 

6.2.2.3 Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian 

Rumusan masalah/pertanyaan penelitian pada hakekatnya adalah butir-butir 

yang lebih jelas dan sistematis atas permasalahan yang diungkapkan di dalam latar 

belakang masalah. Dengan demikian antara judul, latar belakang, dan rumusan   

masalah/pertanyaan penelitian saling berkait erat. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan pada rumusan masalah/pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

a. Rumusan masalah/pertanyaan penelitian diperlukan untuk mempertajam  

 masalah-masalah yang akan dianalisis; 

b. Rumusan masalah/pertanyaan penelitian seyogyanya berupa kalimat pertanyaan 

atau pernyataan; 

c. Keuntungan rumusan masalah/pertanyaan penelitian dalam kalimat pertanyaan 

adalah untuk memudahkan dalam memusatkan perhatian pada jawaban yang akan 

dicari. 

6.2.2.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah suatu informasi yang ingin diperoleh 

untuk menjawab rumusan masalah. Dengan demikian antara judul, latar belakang 
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masalah, dan tujuan penelitian berkait erat. Oleh karena itu beberapa hal berikut ini 

perlu diperhatikan: 

a. Tujuan penelitian memuat target atau sesuatu yang ingin dicapai di dalam 

penelitian; 

b. Tujuan penelitian sesuai dengan sesuatu yang terkandung di dalam rumusan 

masalah; 

c. Tujuan penelitian umumnya bermaksud untuk menjajaki, menyelesaikan, 

menerangkan, membuktikan suatu gejala atau dugaan, menerapkan suatu konsep 

dan membuat suatu (prototype). 

 

6.2.2.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah hasil yang akan diperoleh setelah penelitian 

dilakukan. Manfaat penelitian umumnya berkaitan dengan pengembangan Iptek, 

pemecahan masalah-masalah dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan, 

yang secara umum berkaitan erat dengan tujuan penelitian, dan memuat daya guna 

yang akan diperoleh setelah tujuan penelitian dapat dicapai. 

 

6.2.2.6 Luaran Penelitian 

Luaran penelitian adalah produk akhir dari setiap penelitian yang dikerjakan 

yakni berupa publikasi/diseminasi dalam media bereputasi nasional atau internasional 

yang disesuaikan dengan indikator kinerja penelitian dan skema pendanaan penelitian. 

 

6.2.2.7 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berasal dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait 

dengan topik penelitian maupun tinjauan yang bersifat teoritis. Tinjauan Pustaka 

secara sistematis berisi kemajuan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sendiri 

dan kemajuan penelitian yang sudah dilakukan peneliti lainnya (state of the art) 

sehingga tampak jelas posisi penelitian yang diusulkan ini berada dimana. Diharapkan 

penelitian yang diusulkan berada di posisi depan (leading) dan bukan mengulang-

ulang yang sudah dikerjakan (replikasi). Di akhir Bab ini juga diuraikan peta jalan 

(road map) penelitian terkait yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. 

Berangkat dari tinjauan pustaka ini dapat diketahui kebaruan (novelty) dari penelitian 

yang akan dikaji yang dapat diuraikan dibagian akhir dari Bab Tinjauan Pustaka. 
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6.2.2.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian 

dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Metode 

penelitian akan memuat segala sesuatu bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan 

dan pada umumnya meliputi: 

a. Tempat atau lokasi penelitian; 

b. Bahan-bahan dan alat-alat yang dipakai dalam penelitian (kalau ada); 

c. Populasi, sampel dan metode penentuan sampel; 

d. Cara membuat dan jumlah benda uji/instrumen; 

e. Jalannya/alur pikir penelitian secara rinci; 

f. Cara memperoleh dan mengolah data; 

g. Cara analisis, termasuk rumus-rumus yang digunakan; 

 

6.2.2.9 Daftar Pustaka 

Pada bagian ini daftar pustaka terdiri atas: 

a. Daftar   Pustaka   dapat   berasal   dari   buku,   jurnal   dan   sumber-sumber   lain   yang   

relevan dan yang telah dipublikasikan secara umum. 

b. Tata cara menulis daftar pustaka dapat dilihat pada  Bab V Sistematika dan Muatan 

Hasil Penelitian. 

c. Lebih diutamakan pustaka berasal dari jurnal dan hasil-hasil penelitian yang 

terbaru. 

d. Daftar   pustaka   ditulis   secara   berurutan   sesuai   abjad   dan   diawali   dengan   nama   

belakang penulis. 

e. Menggunakan reference manager atau medeley. 

 

 

6.2.3 Bagian Akhir 

6.2.3.1 Biaya Penelitian 

Rekapitulasi biaya penelitian meliputi: honor peneliti, biaya material dan lai-

lain, publikasi dan laporan. Bobot persentase biaya disesuaikan dengn skema 

pendanaan penelitian. Format justifikasi anggaran penelitian dapat dilihat pada 

lampiran. 
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6.2.3.2 Jadwal Penelitian 

Susunan jadwal kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, 

pelaksanaan, dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk gant chart sebagai 

gambaran rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. 

 

6.2.4 Lampiran 

Personalia Penelitian, Format Biodata dan Anggota peneliti, Justifikasi 

Anggaran, surat pernyataan original penelitian, Surat Keterangan persetujuan revisi 

oleh reviewer  MoA/pernyataan kesediaan mitra, dan format catatan harian (loogbook) 

dapat dilihat pada lampiran. 
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BAB VII 

SISTEMATIKA DAN MUATAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

 

7.1. Sistematika Proposal Pengabdian 

Proposal pengabdianmaksimum 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: 

HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah (maksimum 1 halaman) 

1.2 Rumusan Masalah (maksimum 1 halaman) 

1.3 Tujuan Pengabdian (maksimum 1 halaman) 

1.4 Manfaat Pengabdian (maksimum 1 halaman) 

1.5 Luaran Pengabdian (jika ada, maksimum 1 halaman) 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN  TARGET 

2.1 Kajian Materi yang Digunakan 

2.2 Target yang ingin dicapai 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pengabdian 

3.2 Metode Pelaksanaan 

BAB 4. JADWAL DAN BIAYA KEGIATAN 

4.3 Jadwal Kegiatan  

4.4 Biaya Kegiatan 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata ketua dan anggota tim pengabdian (harus ditandatangani yang 

bersangkutan). 

Lampiran 2.  Justifikasi Anggaran 

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian 

kepada masyarakat. 

Lampiran 4. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dengan Mitra 
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7.2. Muatan Proposal Pengabdian 

7.2.1. Bagian Depan 

Sampul depan proposal pengabdian yang akan diajukan harus sesuai dengan 

ketentuan dan contoh sampul yang disyaratkan oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIR. Format cover proposal pengabdian 

dapat dilihat pada lampiran. Halaman pengesahan proposal pengabdian dimaksudkan 

sebagai sarana awal yangbersifat administratif sesuai dengan buku pedoman. Adapun 

Format halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran. 

7.2.2 Bagian Isi 

Judul Pengabdian 

 Judul pengabdian yang diajukan harus sesuai dengan bidang keilmuan masing-

masing tim pelaksana pengabdian. 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1. Analisis Situasi  

 Pada bagian ini diuraikan analisis situasi mencakup uraian secara mendetail 

namun ringkas dan padat, berisi tentang kondisi terkini dari calon mitra. 

1. Permasalahan Mitra 

Ungkapkan seluruh permasalahan teknis ataupun administrastif yang 

teridentifikasi oleh tim pengabdian mengacu kepada uraian situasi dan kondisi (calon 

mitra). Hal ini bisa ditinjau berdasarkan bahan baku, proses, produk, manajemen, 

distribusi pemasaran, sumberdaya manusia, sarana dan finansial. 

2. Solusi dan target 

Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi oleh mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan.  

1.2 Rumusan Masalah  

 Ungkapkan rumusan masalah dari calon mitra yang akan dilakukan kegiatan 

pengabdian.  

1.3 Tujuan Pengabdian  

 Ungkapan tujuan pengabdian yang akan dilakukan saat pengabdian dilaksanakan. 

1.4 Manfaat Pengabdian 

  Ungkapkan manfaat apa yang akan diperoleh tim pengabdian maupun calon mitra. 

1.5 Luaran Pengabdian 
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Tuliskan luaran pengabdian seperti: publikasi jurnal, prosiding, publikasi 

media masa, produk-produk, jasa dan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.  

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN  TARGET 

2.1 Kajian Materi yang Digunakan 

Tuliskan kajian materi atau teori yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. Cantumkan juga sumber yang digunakan. 

2.2 Target yang ingin dicapai 

Tuliskan semua target yang akan dicapai oleh calon mitra tempat pelaksanaan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

2.1 Tempat dan Waktu Pengabdian 

Tuliskan secara detail tentang tempat pekasanaan kegiatan pengabdian beserta 

waktu pelaksanaannya.  

2.2 Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tentang tahapan atau langkah-langkah 

dalam melaksanankan kegiatan pengabdian untuk mengatasi permasalahan mitra sebagai 

berikut: 1. Tuliskan rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah solusi dari 

permasalahan mitra; 2. Uraikan metode pendekatan dan penerapan iptek yang ditawarkan 

untuk mengatasi permasalah mitra yang telah disepakati bersama; 3. Uraikan prosedur kerja 

untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan; 4. Uraikan bagaimana patrisipasi mitra 

dalam pelaksanaan program; 5. Uraikan pelaksanaan program keberlanjutan program di 

lapangan. 

BAB 4. JADWAL DAN BIAYA KEGIATAN 

4.1 Jadwal Kegiatan 

Uraikan secara rinci dan singkat tentang jadwal kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Susunan jadwal kegiatan pengabdian yang meliputi kegiatan persiapan, 

pelaksanaan, dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk bar chart sebagai 

gambaran rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. 

4.2  Biaya Kegiatan  

Biaya atau anggaran justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan 

sesuai format pada Lampiran 11. Ringkasan anggaran biaya yang diajukan dalam 

bentuk tabel komponen seperti contoh pada Lampiran 12. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka meliputi seluruh sumber yang digunakan di dalam proposal. 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata ketua dan anggota tim pengabdian (harus ditandatangani yang 

bersangkutan). 

Lampiran  2. Justifikasi Anggaran 

Lampiran 3. Surat Kesediaan Tim untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada 

masyarakat. 

Lampiran 4.  Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dengan Mitra 

  



 
44 

  

 

BAB VIII 

SISTEMATIKA DAN MUATAN LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

 

8.1.  Sistematika Laporan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang baik adalah yang memberikan dampak dan manfaat, baik 

secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Bentuknya dapat berupa 

sumbangsih terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial dan budaya 

(Iptek Sosbud), membantu menyelesaikan permasalahan pembangunan dan 

kemanusiaan secara umum. 

Hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah akademis 

maupun kemasyarakatan. Oleh karena itu, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

para peneliti semestinya tidak hanya berupa laporan penelitian saja yang tersimpan rapi 

dalam rak-rak buku perpustakaan. 

Peneliti yang telah selesai melaksanakan penelitian diharuskan membuat laporan 

hasil penelitian yang sistematika dan formatnya telah ditentukan dalam buku Pedoman 

Penelitian. Pelaporan penelitian diberikan dalam dua tahap, yaitu: Pertama, laporan 

sementara hasil penelitian dibuat sebanyak satu eksemplar. Laporan sementara ini 

selanjutnya digunakan sebagai bahan seminar review hasil penelitian. Kedua, laporan 

final penelitian. Laporan akhir hasil penelitian diserahkan setelah direvisi berdasarkan 

masukan dari reviewer pada saat pelaksanaan seminar review hasil penelitian. Laporan 

final ini dibuat minimal 4 (empat) rangkap. 

A. Format Laporan Hasil Penelitian 

Format laporan hasil penelitian memuat 3 (tiga) bagian, yaitu bagian depan, bagian 

isi, dan bagian akhir. 

Bagian Depan, berisikan: 

▪ Sampul Muka berwarna hijau 

▪ Halaman Pengesahan Laporan Akhir Hasil Penelitian 

▪ Kata Pengantar 

▪ Daftar Isi 



 
45 

  

▪ Daftar Lampiran 

▪ Daftar Tabel  

▪ Daftar Gambar, Peta, Lukisan, dan sebagainya  

▪ Ringkasan (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) 

Bagian Isi Penelitian, berisikan: 

▪ BAB I    PENDAHULUAN 

▪ BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

▪ BAB III METODE PENELITIAN 

▪ BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

▪ BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

▪ DAFTAR PUSTAKA 

 

Catatan: Penulisan Bab I, Bab II sampai dengan Bab V diperluas menjadi sub bab 

yang lebih rinci seperti penulisan laporan penelitian pada umumnya. 

Bagian Akhir, berisikan: 

▪ LAMPIRAN-LAMPIRAN,  

Lampiran 1. Personalia Penelitian 

Lampiran 2. Biodata ketua dan anggota tim peneliti/pelaksana (harus 

ditandatangani yang bersangkutan). 

Lampiran  3. Justifikasi Anggaran (rincian anggaran penelitian secara detail) 

Lampiran 4. Surat Pernyataan Original Ketua Peneliti. 

Lampiran 5. Surat Keterangan Persetujuan Revisi Reviewer 

Lampiran 6. Google scholar dan sinta 

Lampiran 7. Draft artikel publikasi 

Selanjutnya tambahan sesuai dengan penelitian seperti: Instrumen penelitian, data 

olahan, hasil analisis, tabel-tabel, grafik-grafik, gambar-gambar, salinan kontrak 

penelitian, presensi seminar review hasil penelitian. 

▪ SINOPSIS PENELITIAN LANJUT (jika ada) 
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B. Tata Tulis Laporan 

Pedoman tata tulis laporan ini disusun untuk menjadi acuan penulisan laporan 

awal maupun akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen. Pedoman ini ditulis 

untuk keseragaman format penulisan laporan penelitian yang memenuhi standar 

penulisan ilmiah. 

1. Ukuran Kertas 

Kertas yang dipergunakan untuk mengetik laporan akhir hasil penelitian 

berukuran kuarto yang beratnya 70 gram. 

2. Penggunaan Bahasa 

Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia baku, dengan memperhatikan 

kaidah Ejaan yang Disempurnakan (EYD). 

3. Pengetikan 

a. Jenis Huruf 

Jenis huruf yang digunakan adalah huruf roman atau sejenisnya, ukuran 12, dan 

seluruh naskah harus dipakai huruf yang sama, kecuali untuk keperluan tertentu 

(misalnya tabel atau gambar dan sebagainya). 

b. Bilangan dan satuan 

1. Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat. 

Contoh: Pembelian 504 kg gula lima ratus empat kilogram gula yang dibeli. 

2. Bilangan desimal ditandai dengan kóma, bukan titik. Contoh: 53,20 kg gula. 

3. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi yang berlaku tanpa titik 

dibelakangnya. 

Contoh: kg, m, cm, dan sebagainya 

c. Jarak baris 

1. Jarak antara 2 baris (dua) baris dibuat 2 (dua) spasi, kecuali intisari (abstrak) 

dengan jarak 1 spasi. 

2.   Spasi antara judul intisari (abstrak) dengan kalimat pertama intisari (abstrak) 

adalah 3 (tiga) spasi. 

3. Kutipan langsung yang lebih dari 5 (lima) baris, judul tabel, judul gambar dan 

daftar pustaka yang lebih dari satu baris diketik dengan jarak satu spasi. 

 



 
47 

  

d. Batas Tepi 

Batas tepi pengetikan diukur dari tepi kertas yang digunakan: (i) batas atas 4 cm, 

(ii) batas bawah 3 cm, (iii) batas kiri 4 cm, dan (iv) batas kanan 3 cm. 

e. Alinea Baru 

Alinea baru dimulai pada pengetikan karakter yang ke 6 (enam) dari batas tepi 

kiri. Satu alinea paling sedikit terdiri dari 2 (dua) kalimat dan mengandung ide pokok. 

Alinea baru tidak dimulai dengan singkatan. 

Contoh: 

P.T. Bank BNI ............ ditulis: Perseroan terbatas (PT) Bank BNI  

4. Berbagai Tingkatan Judul 

Berbagai tingkatan judul ditulis, seperti berikut: 

a. Judul bab ditulis di tengah dengan menggunakan huruf kapital semuanya tanpa 

garis bawah dan tanpa diakhiri titik pada halaman baru. 

b. Sub judul diketik mulai dari batas tepi kiri. Semua kata dimulai dengan huruf 

besar (kapital), kecuali kata penghubung dan kata depan. 

c. Sub judul tanpa diberi garis bawah dan tidak diakhiri dengan titik. 

Kalimat pertama setelah sub judul dimulai dengan alinea baru. 

d. Sub-sub judul diketik mulai dari batas tepi kiri, hanya huruf pertama 

saja yang menggunakan huruf besar (kapital), tanpa diakhiri dengan titik. 

Kalimat pertama sesudah sub-sub judul dimulai dengan alinea baru. 

e.  Anak sub-sub judul diketik mulai dari batas tepi kiri, hanya huruf pertama saja 

yang menggunakan huruf besar (kapital), tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat 

pertama sesudah dengan anak sub-sub judul dimulai dengan alinea baru. 

Perbedaan dengan sub-sub judul hanyalah pada penomorannya saja. 

5.   Penomoran 

a. Penomoran Halaman 

1. Bagian awal laporan penelitian mulai dari kata pengantar sampai dengan 

ringkasan diberi nomor dengan angka Romawi kecil yang diletakkan sebelah 

kanan bawah. Pada cover dan halaman pengesahan tidak perlu ditulis 

penomorannya. 

2. Bagian isi laporan penelitian mulai pendahuluan sampai dengan daftar pustaka  
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diberi nomor halaman dengan angka Arab (1, 2, 3, ...). 

3. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan bawah pada batas tepi. 

b. Penomoran tabel, grafik atau diagram dan gambar, serta rumus matematika. 

1. Semua tabel, grafik atau diagram, dan gambar yang terdapat pada laporan 

penelitian diberi dengan nomor urut dengan angka Arab. Nomor-nomor tersebut 

harus didahului dengan nomor bab, artinya nomor pertama menunjukkan bab dan 

nomor kedua menunjukkan nomor urutnya.  

Contoh: 

Tabel 1.1 (artinya tabel pada bab pertama (I) nomor pertama (1)) Gambar 2.1 (artinya 

gambar pada bab dua (II) nomor pertama (1) Apabila dalam laporan penelitian 

diperlukan rumusan matematik ataupun statistik, maka penulisannya diberi nomor 

dengan angka Arab di dalam kurung yang diletakkan pada tepi batas kanan secara 

berurutan. 

Contoh:  p = a + bq  

6. Penulisan Tabel dan Gambar/Grafik 

a. Nomor tabel ditulis di atas judul tabel secara simetris tanpa diakhiri titik. Tabel dan 

judul tabel ditulis dengan huruf depan besar (77'r/e Case) seluruhnya, kecuali kata 

depan atau kata sambung. Jarak tulisan tabel dengan judul tabel spasi 6 pt. 

b. Tabel tidak boleh dipenggal. Untuk tabel yang lebih dari satu halaman dapat dilipat 

dan ditempatkan pada urutan halamannya. 

c. Tabel dapat pula dibuat melintang, bila dirasakan jumlah kolomnya cukup banyak, 

dan bila dibuat membujur dirasakan tidak mencukupi. 

d. Judul kolom harus tepat di atas kolomnya, sehingga cukup ruang kosong sekeliling 

judul kolom itu. Judul kolom dijaga agar pemisahan antara yang satu dengan 

lainnya cukup tegas dan diberi pemisah kolom, kecuali tabel yang terdiri dari2 

(dua) kolom tidak perlu garis pemisah. 

e. Sumber tabel yang terdiri dari kalimat sumber dan nama sumber ditempatkan 1 

(satu) spasi tepat di bawah tabel. Apabila nama sumber lebih dari satu baris, maka 

baris berikutnya diketik dengan satu spasi di bawahnya. Contohnya sebagai berikut: 
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Tabel 8. 1: 

 Hasil Uji Validitas Partisipasi Guru Penyusunan Anggaran Sekolah 

 

No. Butir Pertanyaan Koefisien Korelasi 

1 

Keterlibatan dalam penyusunan anggaran 0,6988 

Alasan merevisi anggaran 0,3636 

Pernyataan pendapat/usulan anggaran 0,6078 

Pengaruh terhadap anggaran akhir/final 0,5738 

Kontribusi terhadap anggaran 0,6260 

Dimintai pendapat/usulan ketika anggaran sedang 

disusun 

0,6209 

 

f. Nomor grafik atau diagram dan gambar ditulis di atas judul grafik atau diagram 

dan gambar ditempatkan simetris tanpa diakhiri titik. Judulnya ditulis dengan huruf 

besar (kapital) seluruhnya. 

g. Grafik atau diagram dan gambar tidak boleh dipenggal. Bila lebih dari satu halaman 

dapat dilipat dan ditempatkan pada urutan halamannya. 

h. Grafik atau diagram dan gambar dapat pula dibuat melintang, bila dirasakan dapat 

membujur. Contoh: 

 

Gambar 5.1:  

Grafik Persentase Pekerjaan Orang Tua Responden 

Cara Merujuk Kutipan 

a.   Cara Merujuk Kutipan Langsung 

1) Kutipan Kurang dari 40 Kata 

Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip ("...") sebagai 

bagian yang terpadu dalam teks utama, dan nomor halaman harus disebutkan. Nama 

pengarang dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun 

nomor halaman di dalam kurung. 
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a) Nama pengarang disebut dalam teks secara terpadu. 

Contoh: 

 Soebronto (1990:123) menyimpulkan "ada hubungan yang erat antara faktor 

sosial ekonomi dengan kemajuan belajar". 

b) Nama pengarang disebut bersama dengan tahun penerbitan dan nomor 

halaman. 

 Contoh: 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah "ada hubungan yang erat antara 

faktor sosial dengan kemajuan belajar" (Soebronto, 1990:123). 

c) Jika di dalam kutipan terdapat tanda kutip, maka digunakan tanda kutip 

tunggal ('...'). 

 Contoh: 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah "terdapat kecenderungan semakin 

banyak 'campur tangan' pimpinan perusahaan, semakin rendah tingkat 

partisipasi karyawan di daerah perkotaan" (Soewignyo, 1991:101). 

2) Kutipan 40 kata atau lebih 

Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah 

dari teks yang mendahului, dimulai setelah ketukan ke 5 dari garis tepi sebelah kiri, 

dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga harus di tulis. 

Contoh: 

Smith (1990: 276) menarik kesimpulan sebagai berikut. The "placebo effect," 

which had been verified in previous studies, disappeared when behaviors were 

studied in this manner. Furthermore, the behaviors, were never exhibited again, 

even when reál drugs were administered. Earlier studies were clearly premature 

in attributing the result to a placebo effect. 

Jika dalam kutipan terdapat paragraf baru lagi, garis barunya dimulai dengan lima 

ketukan lagi dari tepi garis teks kutipan. 

b. Cara Merujuk Kutipan Tidak Langsung 

Kutipan yang disebut secara tak langsung atau dikemukakan dengan bahasa 

penulis sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama pengarang 

bahan kutipan dapat disebut terpadu dalam teks, atau disebut dalam kurung bersama 

tahun penerbitannya. Nomor halaman tidak harus disebutkan. Perhatikan contoh-contoh 

berikut : 
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1) Nama pengarang disebut terpadu dalam teks. 

Contoh: 

  Salimin (1990) tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik 

daripada mahasiswa tahun keempat. 

2) Nama   pengarang  disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya. 

  Contoh: 

  Mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun 

keempat (Salimin, 1990). 

c. Cara Merujuk Kutipan yang Telah Dikutip di Suatu Sumber 

Kutipan yang diambil dari naskah yang merupakan kutipan dari suatu sumber 

lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dirujuk dengan cara menyebutkan 

nama penulis asli dan nama pengutip pertama serta tahun dikutipnya. Cara merujuk 

semacam ini hanya diperbolehkan jika sumber asli benar-benar tidak didapatkan, dan 

harus dianggap sebagai keadaan darurat. 

Contoh: 

Kerlinger (dalam Ary,   1982:  382) memberikan batasan penelitian expost facto 

sebagai: 

Penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuan tidak mengendalikan 

variabel bebas secara langsung karena perwujudan variabel tersebut telah terjadi, 

atau karena variabel tersebut pada dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi. 

7. Penulisan Simbol 

Simbol-simbol statistik harus ditulis seperti aslinya. Jika simbol-simbol tersebut 

tidak dapat ditulis dengan mesin ketik atau komputer, maka simbol-simbol yang 

bersangkutan harus ditulis tangan dengan tinta hitam yang rapi dan jelas. 

8. Penulisan Daftar Pustaka 

  Daftar Pustaka merupakan daftar buku atau referensi yang dirujuk dalam 

mempersiapkan penelitian dan penulisan laporan penelitian. Tata cara penulisan daftar 

pustaka adalah sebagai berikut : 

a. Rujukan berbentuk buku disusun berdasarkan abjad. Nama belakang didahulukan 

karena ketika melakukan pengutipan nama belakang tersebut yang dijadikan acuan. 

Contoh: 
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Kasdi, Aminudin. 2003. Perlawanan Penguasa Madura TerhadapPenguasa Jawa. 

Jakarta: Intermasa Nusa Cemerlang. Santoso, Nurman.1990. Pendidikan di Indonesia 

(dari masa ke masa).Jakarta: CV Haji Masagung. 

b. Buku dengan dua orang penulis atau lebih, semua penulis ditulis lengkap. 

Contoh: 

Coleman, JS., Campbell, EQ., Hobson, CJ Mc Portland, and Wein 

Field. 1966. Equality of Educational Opportunity. Washington, DC: Government 

Printing Office. Solihin dan Rosihan Anwar. 2002. Kamus Tasawuf. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

c. Buku kumpulan tulisan dengan editor ditulis dengan urutan: nama penulis, tahun 

penerbitan, judul tilisan (dalam tanda petik), nama editor, judul buku (diketik 

miring), kota penerbit, dan nama penerbit. 

Contoh: 

Sedyawati, Edy. 1988. "Sastra dalam Kata, Suara, Gerak, dan Rupa", dalam Rosihan 

Anwar (ed). Metodelogi Kajian Tradisi Lisan. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia dan 

Yayasan Tradisi Lisan. 

d. Dua buku atau lebih dengan seorang penulis dan tahun penerbitan sama. 

Contoh: 

Koentjaraningrat. 1985a. Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan. 

Jakarta: Gramedia —. 1985b. Manusia  dan Kebudayaan Indonesia. Jakarta: 

Djambatan. —. 1985c. Rutus Peralihan di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

e. Dua buku atau lebih dengan seorang penulis dan tahun penerbitan tidak sama maka 

penulisannya disusun berdasarkan urutan tahun penerbitan. 

Contoh: 

Hutomo, Suripan Sadi. 1975. Telaah Kesusastraan Jawa Modem. 

Jakarta: Proyek Pendidikan dan Pembinaan Tenaga Teknik Kebudayaan: 

Depdikbud. 

— 1983. Panduan Penulisan Sastra Daerah Lisan. Jakarta: Proyek Pendidikan 

dan Pembinaan Tenaga Teknik Kebudayaan: Depdikbud. 

— 1991. Mutiara yang Terlupakan. HISKI Jawa Timur. 

f. Buku dengan editor 

Contoh: 
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 Sedyawati, Ed. 1988. "Sastra dalam Kata, Suara, Gerak, dan Rupa", dalam 

Metodelogi Kajian Tradisi Lisan. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan 

Tradisi Lisan. 

g. Buku tanpa pengarang 

Contoh: 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Depdikbud. 1983. Panduan Penulisan Sastra 

Daerah Lisan. Jakarta: Depdikbud. 

h.  Jurnal dan/atau Majalah llmiah ditulis dengan urutan nama penulis, tahun 

penerbitan jurnal, judul artikel (dalam tanda petik), nama jurnal atau majalah (diketik 

miring) lengkap dengan volume dan bulan, tahun penerbitan, dan nomor halaman 

artikel dimuat. 

Contoh. 

Robson, A.C. 1978. "Pengkajian sastra-sastra Tradisonal Indonesia", dalam Bahasa 

dan Sastra. No. 6, th IV. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 

i. Laporan Penelitian dan Tesis 

Contoh. 

Palupi. Dyah. 2003. "Peningkatan Kualitas Belajar Mengajar Bahasa Indonesia 

SMU melalui Model Pembelajaran Diskusi". Laporan penelitian S1 Pendidikan. 

Universitas Dr. Soetomo. 

j. Makalah 

Contoh. 

Kardi. 2004. "Peningkatan Kualitas Belajar Mengajar Bahasa Indonesia SMU 

melalui Model Pembelajaran Diskusi". Makalah disajikan pada seminar lokakarya 

Pendidikan Nasional Malang. JawaTimur. 

k. Sumber dari internet ditulis dengan urutan nama penulis, tahun penerbitan tulisan, 

judul artikel (dalam tanda petik), nama situs dan asal situs. 

Contoh: 

Robson, A.C. 2004. "Pengkajian sastra-sastra Tradisonal Indonesia", dalam Jendela 

Psikologi Anak (http:www/Psikologichild.co.id).Bandung: Indonesia.
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Hasil penelitian yang baik adalah yang memberikan dampak dan manfaat, baik secara 

langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Bentuknya dapat berupa sumbangsih 

terhadap kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sosial dan budaya (Iptek Sosbud), 

membantu menyelesaikan permasalahan pembangunan dan kemanusiaan secara umum. 

Hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah akademis maupun 

kemasyarakatan. Oleh karena itu, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti 

semestinya tidak hanya berupa laporan penelitian saja yang tersimpan rapi dalam rak-rak buku 

perpustakaan. 

Upaya mempertanggungjawabkan secara ilmiah hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh para peneliti merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan dan meningkatkan nilai 

guna hasil penelitian tersebut kepada masyarakat secara luas. Dalam rangka menuju ke arah 

tersebut, UIR selalu melakukan berbagai upaya agar hasil  penelitian dosen memberikan 

dampak dan manfaat bagi kemanusiaan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Upaya yang dilakukan oleh UIR adalah dengan menindaklanjuti hasil-hasil penelitian dosen 

dalam beberapa bentuk, yaitu: 

a. Kolokium (review hasil penelitian), 

b. Publikasi (melalui jurnal), dan 

c. Pengelolaan  Hak Kekayaan  Intelekktual (HKI) yang dihasilkan dari penelitian. 

8.2 Diseminasi 

Setiap dosen yang telah mendapatkan dana penelitian UIR harus melakukan 

diseminasi atas laporan penelitiannya melalui review hasil penelitian. Pelaksanaan 

diseminasi hasil penelitian dana UIR diatur oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat, termasuk reviewer dan penjadwalannya. Seminar review hasil penelitian ini 

merupakan bagian tidak terpisah dari kontrak penelitian yang telah ditandatangani oleh 

peneliti. Tujuan utama dari pelaksanaan review hasil penelitian ini adalah untuk 

mempertanggungjawabkan secara ilmiah atas pelaksanaan penelitian dan sekaligus 

memberikan masukan-masukan atau saran-saran baik secara administratif dan substantif 

agar hasil penelitian yang akan dicapai menjadi optimal. 
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Prosedur 

a. Peneliti menyerahkan draft laporan penelitian sebanyak satu eksemplar. 

b. Laporan penelitian cukup ditanda tangani oleh ketua peneliti saja. 

c. Penyerahan draft laporan hasil penelitian dilakukan pada batas waktu yang telah 

ditentukan. 

d. Lembaga Penelitian menunjuk reviewer yang sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti untuk memberikan penilaian pada saat presentasi oleh peneliti. 

e. Peneliti/Ketua Peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dalam acara seminar hasil 

penelitian di hadapan reviewer dan peserta lain. 

f. Peneliti memperbaiki laporan hasil penelitian berdasarkan masukan pada seminar 

hasil penelitian dan menyusunnya dalam laporan akhir hasil penelitian sesuai 

sistematika penulisan laporan hasil penelitian. 

g. Laporan akhir hasil penelitian ditandatangani oleh peneliti, dan disahkan oleh pihak-

pihak terkait Dekan, direktur pascasarjana atau Kepala Pusat untuk penelitian 

Unggulan Pusat Studi. 

h. Laporan akhir hasil penelitian yang telah diperbaiki tersebut diserahkan ke Lembaga 

Penelitian UIR dalam bentuk hardcopy sebanyak minimal 4 (empat) eksemplar dan 1 

(satu) keping CD dalam bentuk softcopy (file). 

8.3 Publikasi 

Publikasi menjadi sarana komunikasi antara peneliti dengan masyarakat pengguna hasil 

penelitian atau hasil pemikiran, terdiri dari masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum. 

Publikasi dapat dilakukan secara elektronik dan cetak. Bentuk publikasi dapat berupa: 

a. Publikasi pada jurnal ilmiah, baik berskala nasional maupun internasional. 

b. Buku monograf, buku teks dan buku ajar (lecture notes). 

8.3.1  Publikasi pada Jurnal 

a. Setiap peneliti yang mendapatkan hibah penelitian internal harus mempublikasikan hasil 

penelitiannya pada jurnal nasional atau internasional. 

b. Kewajiban untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal tersebut merupakan 

kewajiban mengikat sesuai dengan kontrak penelitian yang telah ditanda tangani. 
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c. Dalam rangka mendorong peneliti untuk secara aktif menuliskan hasil temuan mereka 

pada jurnal nasional maupun internasional, UIR menerapkan reward dan berbagai 

kemudahan bagi setiap naskah yang diterima untuk publikasi. UIR juga berkomitmen 

untuk memberikan bantuan biaya publikasi bila pihak penerbit mengenakan tarif 

publikasi. 

d. Publikasi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan penerbit. 

8.3.2 Publikasi berupa Buku Monograf, Buku Teks, Buku Ajar 

Hasil-hasil penelitian dapat dibuat publikasi berupa buku monograf, buku teks, maupun 

buku ajar. Pendanaan dapat bersumber dari: 

▪ UIR 

▪ Hibah Dikti dan  

▪ Sponsor Lain 

8.4 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

8.4.1 Pengertian 

Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) merupakan suatu hak yang 

timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna 

bagi manusia atau dapat pula dikatakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu 

kreativitas intelektual yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Oleh karena itu 

setiap peneliti yang akan mengajukan proposal penelitian diwajibkan untuk melakukan 

penelusuran atas (priorart) atau pengetahuan terdahulu berkaitan dengan tema penelitian yang 

diusulkan serta membuat pernyataan bahwa kegiatan yang lahir karena kemampuan 

intelektual manusia. Oleh karena itu setiap peneliti yang akan mengajukan proposal 

penelitian diwajibkan untuk melakukan penelusuran atas (priorart) atau pengetahuan 

terdahulu berkaitan dengan tema penelitian yang diusulkan serta membuat pernyataan bahwa 

kegiatan yang akan dilakukan bukan plagiat. Dari penelusuran tersebut harus dilakukan 

analisis untuk identifikasi (roadmap) teknologi terkait, originalitas, kebaharuan (novelty) dan 

langkah inventif. Untuk itu, para pengusul dapat melakukan penelusuran database, baik yang 

ada di dalam maupun di luar negeri. Database penting yang tersedia dapat berupa jurnal ilmiah 

maupun paten atau desain industri. 
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Secara umum pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak yang secara 

hukum diberikan untuk melindungi nilai ekonomi bagi usaha-usaha kreatif. Jenis-jenis 

perlindungan terhadap HKI meliputi: 

a. Merek Dagang (Trademark), merupakan tanda yang berupa gambar, nama huruf-huruf, 

angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki 

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. 

b. Paten (Patent), yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil 

invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri 

invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 

melaksanakannya. Paten terdiri atas Paten Sederhana dan Paten. 

c. Disain Industri (Industrial Design), yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang 

berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat dipakai 

untuk menghasilkan suatu produk barang komuditas industri, atau kerajinan tangan. 

d. Rahasia Dagang (Trade Secret), merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum 

di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam 

kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. 

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit), kreasi berupa 

rancangan tata letak tiga dimensi dari suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi 

yang didalamnya terdapat berbagai elemen sekurang-kurangnya satu elemen adalah 

elemen aktif yang saling berkaitan dibentuk terpadu dalam bahan semikonduktor. 

f. Hak Cipta (Copy Rights), yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra. 

g. Indikasi Geografis (Geographical Indications), indikasi asal (Indications of Origiri) atau 

indikasi sumber (Indications ofsource), dan penamaan asal (appellation origiri), 

merupakan suatu tanda berupa etiket atau label berisi nama tempat, nama yang tertera 

dalam peta geografis atau karena pemakaian secara terus menerus, daerah atau wilayah, 

kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, sebagai atribut yang 

dilekatkan dan menunjukkan daerah asal suatu barang, karena faktor lingkungan geografis, 

termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, 

memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan baik oleh alam, barang 
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hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya. 

h. Contoh produk indikasi geografis di Indonesia adalah Kopi Toraja, Kopi Kintamani, Ubi 

Cilembu, Beras Delanggu, Mangga Indramanyu, Peuyeum Bandung, Tahu Sumedang, dan 

Beras Cianjur. Selain itu, Bika Ambon, dan Kopi Jawa juga merupakan contoh indikasi 

geografis. 

i. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection). Hak Kekayaan Intelektual ini 

merupakan hak khusus yang diberikan negara pada pemulia varietas tanaman dari 

sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, 

pertumbuhan tanaman, daun, buah biji, sekurang- kurangnya satu sifat menentukan dan 

apabila diperbanyak tak mengalami perubahan (di daftar di Departemen Pertanian). 

 

8.4.2  Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Proses Penelitian 

 a. Buku Catatan Harian Penelitian (Log Book) 

Sejak awal kontrak setiap peneliti program penelitian UIR akan memperoleh buku log 

book. Tujuan pemberian log book adalah untuk menerapkan praktik manajemen riset yang 

baik (good research management practice) dan untuk urusan perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual. Log book akan berarti apabila diisi sebagaimana mestinya. Pengisian log book 

bukan hanya untuk keperluan ilmiah, melainkan untuk keperluan pembuktian secara hukum. 

Log book akan diperlukan apabila yang mengajukan paten atau perlindungan kekayaan 

intelektual lainnya menghadapi sanggahan dari pihak lain mengenai hak milik yang 

dimintakan perlindungannya. 

b. Publikasi 

Dosen yang melaksanakan program penelitian wajib mengusahakan penyebaran 

informasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang 

dihasilkan selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual. 

 

8.4.3 Pengelolaan HKI Hasil Penelitian 

a. Pengaturan Kepemilikan 

Hasil penelitian baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang 

digunakan oleh suatu kegiatan penelitian di dalam program penelitian UIR, baik berupa 

publikasi, data mentah, maupun kekayaan intelektual, seperti paten, desain industri, desain 

tata letak sirkuit terpadu, dan hak cipta (copyright) yang sepenuhnya dibiayai program 
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penelitian UIR dan atau sebagian dari pihak lain merupakan milik UIR dan pihak lain yang 

bersangkutan secara bersama. 

b. Pengelolaan Kepemilikan 

Pengelolaan kekayaan intelektual dan hasil penelitian yang dibiayai dari sumberdana 

internal dilimpahkan kepada UIR. 

c. Sumber Dana Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual 

Penyediaan dana untuk pengajuan HKI hasil penelitian program penelitian UIR, antara 

lain biaya penulisan deskripsi (drafting), pendaftaran, dan pemeriksaan subtantif menjadi 

tanggungjawab Lembaga Penelitian UIR. 

d. Pembagian Royalti dan Lisensi 

Setiap HKI hasil program penelitian UIR yang berhasil dlkomersialkan mengikuti 

pembagian pembayaran royalty dan lisensi sesuai dengan perjanjian kesepakatan antara 

peneliti dan Universitas. Identifikasi dan penentuan nama-nama peneliti yang termasuk 

sebagai inventor akan dilakukan dan ditetapkan oleh penanggungjawab program penelitian 

UIR (melalui LPP) yang dibantu oleh pakar Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan laporan 

tahunan dan/atau laporan khusus peneliti dan logbook yang dimiliki setiap peneliti. 

e. Perjanjian 

Pengusul proposal baik Peneliti, lembaga, institusi pemerintah/swasta wajib 

mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak terkait untuk mengatur pengelolaan Hak 

Kekayaan Intelektual dan pembagian royalti yang mungkin timbul pada saat penelitian 

sedang berjalan atau sesudahnya. 

8.4.4 Manajemen Aset 

a. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang dibidang HKI: 

2. UU Rl No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

3. UU Rl No. 14 Tahun 2001 tentang Paten 

4. UU Rl No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 

5. UU Rl No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

6. UU Rl No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

b. Kepemilikan Aset Pada Program Penelitian UIR 

1. Kepemilikan aset yang timbul akibat pelaksanaan program penelitian UIR ditetapkan 

menurut sumber dana atau pembiayaannya. Aset hasil pembiayaan dari anggaran UIR 

akan menjadi milik Universitas sharing dengan Lembaga Penelitian. 
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2. Pengelolaan, kepemilikan, dan pemanfaatan hasil program penelitian yang mencakup 

HKI dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Sebelum program penelitian ini berlangsung, setiap pihak terkait telah membuat 

kesepakatan tentang Hak Kekayaan Intelektual yang mungkin timbul dalam 

pelaksanaan program penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
61 

  

BAB IX 

SISTEMATIKA DAN MUATAN LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

 

9.1. Sistematika Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Laporan pengabdian kepada masyarakat  minimum berjumlah 25 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 ditulis satu 

spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

DAFTAR ISI 

RINGKASAN (maksimum satu halaman) 

Berisi tentang tujuan 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 

1.1 Latar Belakang Masalah (minimum 1 halaman) 

1.2 Rumusan Masalah (maksimum 1 halaman) 

1.3 Tujuan Pengabdian (maksimum 1 halaman) 

1.4 Manfaat Pengabdian (maksimum 1 halaman) 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN  TARGET 

2.3 Kajian Materi yang Digunakan 

2.4 Target yang ingin dicapai 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

3.3 Tempat dan Waktu Pengabdian 

3.4 Metode Pelaksanaan 

3.5 Jadwal dan Biaya Kegiatan 

BAB 4. PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN 

4.1 Pelaksanaan Tindakan 

4.2 Hasil Kegiatan 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata ketua dan anggota tim pengabdian (harus ditandatangani yang 

bersangkutan). 

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran 

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. 

Lampiran 4. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dengan Mitra 

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

9.2. Ketentuan Penulisan Proposal dan Laporan Pengabdian 

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam   penulisan   proposal dan   

laporan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut: 

1. Naskah diketik di atas kertas Kuarto ukuran A4 70/80 gr, dalam satu muka (tidak bolak-

balik); 

2. Penulisan menggunakan huruf Times New Roman 12 untuk seluruh naskah, kecuali 

penulisan catatan kaki menggunakan huruf Times New Roman10; 

3. Tulisan disusun dalam jarak 1,5 (satu setengah) spasi; 

4. Marjin kiri 4 cm, selanjutnya marjin kanan, atas dan bawah 3 cm; 

5. Ruang penulisan dimulai dari marjin kiri dan berakhir pada margin kanan ruang 

penulisan; 

6. Penulisan laporan pengabdian diharuskan menggunakan komputer, ketentuan format 

penulisannya tetap sama; 

7. Penulisan naskah dibuat rata kiri dan kanan; 

8. Proposal pengabdian maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman 

sampul, halaman pengesahan, dan lampiran). 

9. Proposal pengabdian dijilid plastik, sedangkan laporan pengabdian dijilid dengan 

sampul berwarna hijau. 

 

9.3. Bahasa 

Penulisan usulan dan laporan pengabdian harus mengikuti standar berikut: 

1. Penulisan proposal dan laporan pengabdian menggunakan bahasa Indonesia baku, 

sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD); 

2. Penggunaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing yang sudah ada 

padanannya dalam   bahasa Indonesia harus digunakan, jika belum ada maka kata 

tersebut dicetak miring. 

3. Kata penghubung tidak boleh digunakan untuk memulai suatu kalimat.   
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4. Kata depan ke dan di maupun tanda baca harus digunakan dengan tepat.  

 

9.4. Penomoran Gambar dan Tabel 

Penomoran gambar dan tabel mengikuti nomor bab yang bersangkutan. Misalnya 

Gambar 1.1, Gambar 1.2 terdapat di Bab 1, sedangkan Tabel 2.1, Gambar 2.2 terdapat di 

Bab 2, dan selanjutnya. Penulisan judul tabel dan gambar ditulis simetris. 

 

9.5.  Penomoran Halaman 

Penomoran halaman proposal dan laporan pengabdian ditulis dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Penomoran halaman untuk proposal dan laporan pengabdian adalah sebagai berikut: 

a. Bagian awal (Pengantar sampai dengan ringkasan) menggunakan angkaromawi kecil 

(i, ii, iii, dst); 

b. Bagian isi dan daftar pustaka menggunakan angka arab (1,2,3, dst). 

2. Letak nomor halaman proposal penelitian dan laporan pengabdian diatur sebagai berikut: 

a. Nomor halaman diletakkan di bawah kanan; 

b. Lampiran diberi tanda dengan dituliskan lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya, yang 

penulisannya dilakukan di kiri atas, untuk nomor halaman lampiran diletakkan 

dibawah kanan. 

9.6. Buku Referensi 

Penulisan daftar pustaka yang berasal dari buku referensi ditentukan sebagai berikut: 

a. Buku dengan satu penulis 

Aunurrohman, C. (2007).Malioboro: Soal Pembangunan Kawasan Pejalan Kaki dan Dusta 

Proyek-Proyek disana. Pustaka Pelajar.Yogyakarta. 

 

b. Buku dengan dua penulis atau lebih 

Crooks,    R. &    Baur,    K.(1997). Our    Sexuality    (6th    ed).    Brooks/Cole    Publishing 

Company. Pasific Groove. 

 

c. Karya dalam antologi/kumpulan tulisan/buku 

Lambert,   M.J.&   Bergin   A,E.   (1994).   The   Effectiveness   of   Psychotherapy.   In   A.E. Bergin 

& S.L. Garfiel (Eds), Handbook of psychotherapy and behavior change    (pp. 143-

189). New York: John Wiley & Sons, Inc. 

 

d. Buku dengan penulis dan penerbit sama  

American Psychiatric Association.(1994). Diagnostic and statistical manual of metal 

disorder (4th ed) Wasshington, D.C. 



 
64 

  

 

e. Dokumen      resmi   pemerintah   yang   diterbitkan   oleh   suatu   penerbit   tanpa   pengarang dan 

lembaga. 

Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 1999, pasal 4 (2) tentang 

ketenagakerjaan.(1990). Djembatan IKAPI. Jakarta. 

 

3. Artikel Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid 

Penulisan   daftar   pustaka   yang   berasal   dari   artikel   harian/mingguan/bulanan ditentukan 

sebagai berikut: 

a.Artikel dengan Pengarang 

Heru, W. (2006). Pelibatan Masyarakat dalam Pengaturan PKL (People Involvement 

inArranging the Street Vending), Kompas Jawa Barat,15 Maret, 2006. 

 

b. Artikel tanpa Pengarang (dengan menyebutkan nama surat kabar) 

Kompas.   (1993).   Efective  di  Rumah  dan  di  Kantor.   Kompas   Jawa  Barat,   15   Maret 2011, 

hlm 50-52. 

 

4. Artikel dari Internet 

Penulisan   daftar   pustaka   yang   berasal   dari   artikel harian/mingguan/bulanan   ditentukan 

sebagai berikut: 

Gorsevski, V., Taha, H., Quattrochi,D. and Luvall,J., (1998). Air Pollution Prevention 

through Urban Heat Island Mitigation: An Update on the Urban Heat 

IslandPilotProject,diaksespadatanggal 8 February2012 dari 

http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/uhipp/epa_doc.pdf. 

  

http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/uhipp/epa_doc.pdf
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BAB X 

KETENTUAN PENULISAN  PROPOSAL DAN 

KAIDAH PENULISAN HASIL PENELITIAN 

 

 

10.1. Ketentuan Penulisan Proposal dan Laporan 

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam   penulisan   proposal dan   

laporan penelitian sebagai berikut: 

1. Naskah diketik di atas kertas HVS ukuran A4 70 gr, dalam satu muka (tidak bolak-balik); 

2. Penulisan menggunakan huruf Times New Roman 12 untuk seluruh naskah, kecuali 

penulisan catatan kaki menggunakan huruf Times New Roman 10; 

3. Tulisan disusun dalam jarak 1,5 (satu setengah) spasi; 

4. Kutipan langsung yang lebih dari 5 baris diawali dengan baris baru dengan spasi 1 (satu), 

sedangkan kutipan langsung yang kurang atau sama dengan lima baris ditulis menyatu 

dengan alinea yang bersangkutan dan berada diantara tanda kutip; 

5. Marjin kiri 4 cm, selanjutnya marjin kanan, atas dan bawah 3 cm.; 

6. Ruang penulisan dimulai dari marjin kiri dan berakhir pada margin kanan ruang 

penulisan; 

7. Garis batas untuk pembuatan catatan kaki berjarak 2 (dua) spasi di bawah uraian pokok 

dan 1 (satu) spasi di atas nomor catatan kaki; 

8. Penulisan laporan penelitian diharuskan menggunakan komputer, ketentuan format 

penulisannya tetap sama; 

9. Penulisan naskah dibuat rata kiri dan kanan; 

10. Proposal penelitian maksimum berjumlah 30 halaman (tidak termasuk halaman sampul, 

halaman pengesahan, dan lampiran).  

11. Laporan penelitian minimal berjumlah 40 halaman (Tidak termasuk halaman sampul, 

halaman pengesahan, dan lampiran). 
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10.2. Bahasa 

Penulisan usulan dan laporan penelitian harus mengikuti standar penulisan karya 

ilmiah, yaitu: 

5. Penulisan proposal dan laporan penelitian menggunakan bahasa Indonesia baku, 

sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD); 

6. Penyajian materi diuraikan dengan kalimat sempurna; 

7. Penggunaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing yang sudah ada 

padanannya dalam   bahasa Indonesia harus digunakan, jika belum ada maka kata 

tersebut dicetak miring. 

8. Kata penghubung tidak boleh digunakan untuk memulai suatu kalimat.   

9. Kata depan ke dan di maupun tanda baca harus digunakan dengan tepat.  

 

10.3.Penulisan Acuan 

Penulisan acuan sebaiknya menggunakan “sistem penulis-tahun” yang mengacu 

pada karya pada daftar pustaka. Penulis harus mencantumkan halaman karya yang diacu. 

Dalam teks, karya yang diacu menggunakan ketentuan berikut: 

1. Kutipan buku dalam bentuk saduran untuk satu sampai dua penulis ditulis nama akhir 

penulis dan tahun. Contoh: Haidar Nashir dituliskan (Nashir, 2007), Syafarudin Alwi 

dan Sutrisno Hadi dituliskan (Alwi dan Hadi, 1999) dan nomor halaman tidak perlu 

ditulis dalam penulisan acuan; 

2. Untuk lebih dari dua penulis, maka penulisan ditambah dengan dkk. Contoh Edy 

Suandi Hamid, Sutrisno Hadi, Syafarudin Alwi, dituliskan (Hamid, dkk,2000); 

3. Untuk kutipan lebih dari dua sumber yang diacu secara bersamaan.Contoh 

Syafarudin Alwi dan Sutrisno Hadi dituliskan (Alwi, 1991; Hadi, 1994), dua tulisan 

atau lebih oleh satu penulis (Alwi, 1997; Alwi, 1998); 

4. Apabila daftar acuan lebih dari satu tulisan oleh pengarang yang sama dalam tahun 

penerbitan yang sama, gunakan akhiran a, b, dan seterusnya setelah tahun acuan; 

Contoh: (Alwi, 1992a; Alwi, 1992b); 

Kutipan yang berasal dari internet dituliskan dengan menyebutkan nama dan tahun. Jika 

tidak ada namanya, ditulis alamat website-nya. 
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10.4. Penulisan Bab, Sub Bab, Sub-sub Bab 

Penulisan bab, sub bab, sub-sub bab ditentukan sebagai berikut: 

1. Judul yang dicantumkan pada halaman sampul depan dan halaman judul proposal 

dan atau laporan penelitian semuanya ditulis dengan huruf kapital, begitu juga judul 

pada setiap bab. Judul proposal dan laporan penelitian ditulis simetris dengan huruf 

Times New Roman 14; 

2. Penulisan nomor bab harus menggunakan angka Romawi (I, II, III, dst), sedangkan 

setiap subbab ditulis dengan angka arab 1.1, 1.2, 1.3, dst. Penulisan sub-subbab 

menggunakan angka Arab 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, dst, dan jika ada pemecahan maka 

digunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya); Jika ada pemecahan lagi, penulisan 

dapat menggunakan huruf kecil (a, b, c, dan seterusnya). Penulisan sub-sub bab 

maksimum adalah 4 level; Contoh 1.1.1.1, 1.1.1.2, dan seterusnya. 

3. Nomor dan judul bab ditulis secara simetris/rata tengah, sedangkan subbab dan sub-

subbab dimulai dari batas tepi atau margin kiri ruang pengetikan dengan ditebalkan. 

Judul yang dicantumkan pada halaman sampul depan dan halaman judul proposal dan atau 

laporan penelitian semuanya ditulis dengan huruf kapital, begitu juga judul pada setiap bab. 

 

10.5   Penomoran Gambar dan Tabel 

Penomoran gambar dan tabel mengikuti nomor bab yang bersangkutan. Misalnya 

Gambar 1.1, Gambar 1.2 terdapat di Bab I. Sedangkan Tabel 2.1, Gambar 2.2 terdapat di 

Bab II, dan selanjutnya. Penulisan judul tabel dan gambar ditulis simetris. 

 

10.6     Penomoran Halaman 

Penomoran halaman proposal dan laporan penelitian ditulis dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Penomoran halaman untuk proposal dan laporan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Bagian awal (Pengantar sampai dengan ringkasan) menggunakan angka romawi kecil 

(i, ii, iii, dst); 

b. Bagian isi dan daftar pustaka menggunakan angka arab (1,2,3, dst). 

2. Letak nomor halaman proposal penelitian dan laporan penelitian diatur sebagai berikut: 

a. Nomor halaman diletakkan di bawah kanan; 

b. Lampiran diberi tanda dengan dituliskan lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya, yang 

penulisannya dilakukan di kiri atas, untuk nomor halaman lampiran diletakkan 
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dibawah kanan. 

10.7 Buku Referensi 

Penulisan daftar pustaka yang berasal dari buku referensi ditentukan sebagai berikut: 

a. Buku dengan satu penulis 

Aunurrohman, C. (2007).Malioboro: Soal Pembangunan Kawasan Pejalan Kaki dan 

Dusta Proyek-Proyek disana. Pustaka Pelajar.Yogyakarta. 

b. Buku dengan dua penulis atau lebih 

Crooks,    R.&    Baur,    K.(1997). Our    sexuality    (6th    ed).    Brooks/Cole    

Publishing Company. Pasific Groove. 

c. Karya dalam antologi/kumpulan tulisan/buku 

Lambert,   M.J.&   Bergin   A,E.   (1994).   The   effectiveness   of   psychotherapy.   In   A.E. 

Bergin & S.L. Garfiel (Eds), Handbook of psychotherapy and behavior change    (pp. 

143-189). New York: John Wiley & Sons, Inc 

d. Buku yang berisi kumpulan artikel (ada editornya) 

Frey R.,  Ltruscoot,  A  F,  &  Kearse,  A.L (Eds).  (1976).   The  official encyclopedia  of 

bridge (3 rd ed). New   York : Crow   Publishers,Inc. 

e. Buku dengan penulis dan penerbit sama  

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of 

metal disorder (4th ed) Wasshington, D.C. 

e. Dokumen      resmi   pemerintah   yang   diterbitkan   oleh   suatu   penerbit   tanpa   pengarang 

dan lembaga. 

Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 1999, pasal 4(2 )tentang ketenaga 

kerjaan.(1990). Djembatan IKAPI. Jakarta. 

f. Karya yang ditulis dengan suatu lembaga sebagai pengarangnya. 

Universitas Surabaya. (1994). Pedoman Akademik Universitas Surabaya. Surabaya. 

Universitas Surabaya. 

h. Skripsi/Tesis/Disertasi 

Ernawati, S.Y. (1992). Hubungan antara minat terhadap pelajaran metematika 

daninteligensi dengan prestasi belajar matematika pada siswa kelas II di  SMP kristenP 

ernga di Surabaya. Skripsi, tidak dipublikasikan. Surabaya:Fakultas Psikologi Universitas 

Surabaya. 
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Penulisan   daftar   pustaka   yang   berasal   dari   makalah   seminar   dan   lokal karya 

ditentukan sebagai berikut: 

a. Hastjarja, T.D. (1991). Pendekatan Psikofisika dan Kognitif terhadap Tingkah Laku 

Memilih. Prosiding Lokakarya: Perkembangan Terakhir di Bidang Psikologi, Fakultas 

psikologi UGM. Yogyakarta, 16-19 Juli 2011. 

b. Karya terjemahan  

Engel,   J.F.,   Blackwell,   R.D.&   Miniard,   P.W.   (1994).    Perilaku Konsumen   I.   Alih 

Bahasa: FX. Budiyanto    Jakarta, Binarupa   Aksara 

c. Artikel dari jurnal profesional 

Frick, R.W. (1996). The Appropriate Use of Null Hypothesis Testing.   Psychological 

Method, 4, 379-390 

 

Penulisan   daftar   pustaka   yang   berasal   dari   artikel   harian/mingguan/bulanan ditentukan 

sebagai berikut: 

a. Artikel dengan Pengarang 

Heru, W. (2006). Pelibatan Masyarakat dalam Pengaturan PKL (People Involvement in 

Arranging the Street Vending), Kompas Jawa Barat,15 Maret, 2006. 

b. Artikel tanpa Pengarang (dengan menyebutkan nama surat kabar) 

Kompas.   (1993).   Efective  di  Rumah  dan  di  Kantor.   Kompas   Jawa  Barat,   15   Maret 

2011, hlm 50-52. 

 

Penulisan   daftar   pustaka   yang   berasal   dari   internet artikel harian/mingguan/bulanan   

ditentukan sebagai berikut: 

Gorsevski, V., Taha, H., Quattrochi,D. and Luvall,J., (1998). Air Pollution Prevention 

through Urban Heat Island Mitigation: An Update on the Urban Heat Island Pilot Project, 

diakses pada tanggal 8 February 2012 dari 

http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/uhipp/epa_doc.pdf 

 

Penulisan   daftar   pustaka   yang   berasal   dari   peraturan   perundang-undangan ditentukan 

sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

b.  Undang-Undang   No. 32   tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 

http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/uhipp/epa_doc.pdf
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c. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975  tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 

1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan 

 

Kutipan dan Catatan Kaki  

Kutipan dapat dibedakan menjadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 

Kutipan langsung harus sama dengan aslinya, sedangkan kutipan tidak langsung merupakan 

hasil penyimpulan dari literatur tertentu atas pendapat orang atau sumber lainnya dengan 

menggunakan kalimat sendiri.   

Kutipan langsung yang panjangnya lima baris atau lebih diketik dengan cara 

mengosongkan 4 ketukan dari garis batas (margin) sebelah kiri dalam satuan baris dan tidak 

diberi tanda petik dengan menggunakan spasi tunggal. Kutipan langsung yang panjangnya 

kurang dari lima baris dimasukkan dalam teks dan diketik biasa dengan menggunakan tanda 

petik (“) pada awal dan akhir kalimat. Penulisan kutipan tidak langsung dilakukan sama 

dengan cara menuliskan alinea pada umumnya. 

Setiap kutipan harus diberi nomor pada akhir kutipan dengan angka arab yang diketik 

½ spasi di atas garis ketikan teks naskah. Nomor kutipan harus berurut sampai akhir bab. 

Kutipan atas pendapat yang bersumber pada tulisan orang lain yang dirujuk dalam penulisan 

hukum harus disebutkan sumbernya dengan menggunakan catatan kaki (footnote). Catatan 

kaki ini menunjukkan dan menginformasikan sumber kutipan. Catatan kaki dapat digunakan 

pula untuk memberikan komentar mengenai sesuatu yang dikemukakan dalam teks.  

Catatan kaki ditulis di bagian bawah halaman teks yang dimulai pada ketukan 

kedelapan dari garis batas tepi kiri. Jarak catatan kaki dengan kalimat terakhir dari teks 

adalah 4 satuan jarak baris 4 (spasi) dengan disela oleh garis pemisah sepanjang 5 cm (16 

ketukan) yang dimulai pada batas kiri. Catatan kaki diberi nomor urut sesuai dengan nomor 

kutipan dan diketik dengan satu satuan jarak baris serta ditempatkan di halaman yang sama 

dengan kutipannya.  

Penulisan catatan kaki dilakukan dengan mencantumkan nama, tahun terbit, judul 

buku, nama penerbit, kota, dan halamannya. Jika nama pengarang terdiri dari 2 (dua) orang, 

maka keduanya harus dicantumkan dalam catatan kaki. Jika nama pengarang terdiri dari 3 

(tiga) orang atau lebih, maka cukup nama akhir dari pengarang pertama yang ditulis dan 

dibelakangnya ditulis “et all” (artinya dengan orang lain), tetapi dalam daftar pustaka harus 



 
71 

  

dicantumkan semua nama pengarangnya. Judul buku dalam catatan kaki harus diketik 

dengan cetak miring. Penulisan halaman disingkat dengan “hlm”.  

Penulisan catatan kaki dapat dilakukan pula dengan menggunakan singkatan ibid, 

op.cit. dan loc.cit.Ibid merupakan singkatan dari ibidem yang artinya dalam halaman yang 

sama. Ibid digunakan dalam catatan kaki apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dan 

belum disela oleh sumber lain. Op.cit. merupakan singkatan dari opera citato yang artinya 

dalam keterangan yang telah disebut. Op.cit. digunakan dalam catatan kaki untuk menunjuk 

kepada sumber yang sudah disebut sebelumnya secara lengkap, tetapi telah disela dengan 

sumber lain dan halamannya berbeda. Loc.cit. merupakan singkatan dari loco citato yang 

artinya pada tempat yang sama telah disebut. Loc.cit. digunakan dalam catatan kaki apabila 

hendak menunjukkan kepada halaman yang sama dari sumber yang sama yang sudah disebut 

terakhir, tetapi telah disela oleh sumber lain.   

Penggunaan ibid tidak perlu menuliskan nama pengarangnya, karena penggunaan ibid 

tersebut hanya dilakukan ketika sumber yang telah dikutip belum disela dengan sumber yang 

lainnya. Sebaliknya, penggunaan op.cit. dan loc.cit tetap harus menulis nama pengarangnya 

yang diikuti dengan tulisan op.cit. atau loc. 
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BAB XI 

FORMAT DAN ALUR TATA CARA PENDAFTARAN SEMINAR PROPOSAL 

DAN HASIL PENELITIAN  

11.1 Format Tata Cara Pendaftaran dan Pengisian Pengusulan Proposal dan 

Laporan Hasil  Penelitian Online 

Pengusulan Penelitian Dosen secara online ke Sistem Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dengan alamat website http://riset.lppm.uir.ac.id. 

Dalam panduan pengusulan penelitian ini, akan dijelaskan tahapan yang harus dilakukan 

oleh Dosen sebagai pengusul penelitian agar dapat melakukan pengusulan sehingga dapat 

memenuhi syarat untuk dapat mengikuti seminar penelitian. 

Pengusulan Penelitian melalui website Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat, http://riset.lppm.uir.ac.id yang dilakukan oleh Operator Lembaga Penelitian 

dan dosen pengusul terlebih dahulu masuk dalam sistem dengan memasukkan nama user 

dan password lalu dengan mengklik “Login”. Tampilan proses login sebagaimana pada 

Gambar 11.1 sebagai berikut : 

 

Gambar 11.1 : 

Tampilan Proses Login 

 

Masukkan username sebagai 

dosen pengusul penelitian 
 

Masukkan password sebagai 

dosen pengusul penelitian 

 

Klik “Login” untuk memasuki 

web riset LP UIR 
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Berdasar fungsi pengguna (user), mekanisme dan tahapan proses pengusulan penelitian, 

dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut.  

 

A. User Dosen Pengusul Penelitian Dan Tata Cara Pengisian Hasil Seminar Secara Online 

1. Setiap dosen akan diberikan username dan password melalui user SIKAD masing-

masing dosen.  

2. Setelah memasuki sistem riset lp, terdapat 4 (empat) menu utama, berikut tampilan menu 

petunjuk sebagaimana gambar 2 dan penjelasan fungsi-fungsi ikon/tanda/tool yang ada 

pada tampilan menu sistem yang berhubungan dengan pengisian penelitian dosen dalam 

mengikuti seminar penelitian dan dapat dijelaskan pada Tabel 11.1 berikut: 

 

 
Gambar 11.2 : 

Menu utama Riset Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau 

 

 

Tabel 11.1 

Penjelasan fungsi ikon/tanda/tool pada menu sistem riset LP Universitas Islam Riau 

Gambar / Tanda / Tool Penjelasan 

 

Menu pengisian Form upload dokumen 

pengusulan penelitian dosen. 

 

Menu daftar data-data dokumen penelitian 

yang telah di upload. 

 

Menu untuk memasukkan identitas dosen 

dalam mengusulkan penelitian. 
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Gambar / Tanda / Tool Penjelasan 

 

Menu setting terdiri dari submenu ubah 

password fungsinya untuk perubahan 

password dosen dan submenu logout untuk 

mengakhiri atau keluar dari sistem. 

 

3. Setiap data penelitian dosen pengusul yang telah memasuki sistem riset.lp, dosen 

mengisikan data penelitian dengan terlebih dahulu memilih menu “Upload Dokumen”. 

Selanjutnya seluruh isian Form harus dilengkapi oleh Dosen untuk melengkapi 

penelitian usulannya. Sebagai mana contoh pada Gambar 11.3 sebagai berikut: 

 

Gambar 11.3 : 

Form upload dokumen 

Judul Penelitian 

Abstrak Penelitian 

Ketua Penelitian 

Anggota Penelitian 

Pencarian dokumen 

Penelitian 

Dokumen siap 

untuk di upload 
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4. Sebagai catatan tambahan, usulan penelitian yang telah lengkap termasuk unggah 

dokumen penelitian masih diperkenankan untuk dilakukan perbaikan selama jadwal 

usulan masih belum ditutup. Hasil penelitian yang telah diperbaiki dapat diunggah 

kembali dan akan menggantikan secara otomatis hasil penelitian sebelumnya.  

5. Apabila proses pengisian form upload dokumen penelitian dosen telah dilakukan, maka 

dosen diwajibkan untuk melakukan proses keluar (logout) dari sistem riset LEMBAGA 

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS 

ISLAM RIAU melalui menu “setting” dan klik “logout.
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11.2     Alur Tata Cara Pengajuan Proposal Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengajuan Proposal Penelitian 

Oleh Dosen Secara Online 

 

Review Awal Internal LPPM 

Cek Turnitin (Mak 40%) 

 

Proposal 

Terima 

Tidak 

Ya 

Seminar Proposal Dosen dan 

minimal 2 orang Reviewer 

 

Rekomendasi Tim Reviewer Oleh 

LPPM 

 

Pelaksanaan Penelitian 

 

Proposal Ditolak 

 

Proposal 

Penelitian 

Proposal 

Penelitian 

Pembuatan Kontrak Penelitian 

 

Dosen dan Ketua LPPM 

Menandatangani Kontrak 

Penelitian 

 

Pencairan Dana Penelitian 70% 

 
Tidak 

Ya 
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11.3    Alur Tata Cara Pengajuan Seminar Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Hasil Penelitian 

Submit Secara Online 

 

Review Awal Internal 

Cek Turnitin (Mak 40%) 

 

 

Laporan 

Terima 

Tidak 

Ya 

Laporan 

Terima 

Seminar Hasil Penelitian 

 

Agenda Seminar Hasil Penelitian 

dan 2 orang Reviewer 

 

Pencairan Dana 30% 

 

Rekomendasi dari Reviewer dan 

Perbaikan 

 

Laporan Hasil Penelitian 

Submit Secara Online 

 

Penyerahan Laporan Akhir dan 

Submit Secara Online 

 
Tidak 

Ya 
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BAB XII 

FORMAT DAN ALUR TATA CARA PENDAFTARAN PROPOSAL DAN 

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

12.1 Format Tata Cara Pendaftaran dan Pengisian Pengusulan dan Laporan Hasil 

Pengabdian Kepada Masyarakat  

Pengusulan Pengabdian Dosen secara online ke Sistem Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dengan alamat website http://riset.lppm.uir.ac.id. 

Dalam pedoman pengusulan pengabdian kepada masyarak ini, akan dijelaskan tahapan yang 

harus dilakukan oleh Dosen sebagai pengusul agar dapat melakukan pengusulan proposal 

pengabdian kepada masyarakat. 

Pengusulan proposal dan hasil laporan pengabdian kepada masyarakat  melalui website 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, http://riset.lppm.uir.ac.id yang 

dilakukan oleh Operator LPPM dan dosen pengusul terlebih dahulu masuk dalam sistem 

dengan memasukkan nama user dan password lalu dengan mengklik “Login”. proses login  

sama dengan pengusulan penelitian pada bab XI. 

Prosedur pangajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat: 

1. LPPM menerima surat permintaan kegiatan PKM dari stakeholder. 

2. LPPM mengirimkan surat penawaran kegiatan PKM kepada 

Fakultas/ProgramStudi sesuai dengan pokok permasalahan, kebutuhan dan sumber 

daya yang ada. 

3. Jika bersedia, Fakultas/Program Studi mengirimkan surat jawaban atas penawaran 

LPPM dengan melampirkan copy surat penugasan staf akademik (individu/tim) 

untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut. 

4. Jika tidak bersedia,Fakultas/Program Studi mengirimkan surat jawaban atas 

penawaran LPPM tentang keberatan Fakultas/Program Studi untuk melakukan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan LPPM segera mengirimkan surat 

jawaban ke stakeholder. 

5. Sebagai guide line, staf akademik wajib menyerahkan copy rencana 

kegiatan/proposal kepada LPPM. 

6. Rencana kegiatan/proposal yang diserahkan ke LPPM dievaluasi oleh tim 

monitoring. 

7. Jika SDM yang dibutuhkan lebih dari 1 orang, Dekan Fakultas/Ketua Prodi Studi 

berwenang membentuk Tim pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah 



 

 
79 

  

anggota disesuaikan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan 

efektifitas dalam pelaksanaan yang disertai dengan job deskripsi yang jelas. 

8. Tim pengabdian kepada masyarakat bisa mengusulkan keterlibatan mahasiswa 

dalam tim dan diketahui oleh LPPM tetapi prioritas tugas dan tanggungjawab tetap 

ada pada dosen. 

9. Beberapa kegiatan yang dikategorikan dan termasuk dalam prosedur ini adalah: 

a. Pendidikan kepada masyarakat. 

b. Manajemen proyek. 

c. Manajemen dan administrasi. 

d. Konsultasi. 

e. Pembuatan Desain/Perancangan. 

f. Pemberdayaan masyarakat (pengembangan dan penerapan hasil penelitian 

(action research). 

10. Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan 

monitoring dan evaluasi oleh tim monitoring. Tim monitoring dapat memberikan 

saran dan masukan kepada timPKM. 

11. Setelah kegiatan selesai, tim pengabdian kepada masyarakat wajib menyerahkan 

laporan pelaksanaan lengkap (asli) kepada LPPM untuk digunakan sebagai up-date 

data pengabdian kepada masyarakat di LPPM. 

12. Laporan yang diserahkan kepada LPPM di evaluasi oleh tim monitoring. 

13. Apabila lolos evaluasi, maka LPPM mengeluarkan Surat Keterangan Pengabdian 

Masyarakat. 
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12.2     Alur Tata Cara Pengajuan Proposal Pengabdian Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengajuan Proposal Pengabdian 

Oleh Dosen Secara Online 

 

Review Awal Internal LPPM 

Cek Turnitin (Mak 40%) 

 

 

Proposal 

Terima 

Tidak 

Ya 

Rekomendasi Tim Reviewer Oleh 

LPPM 

 

Pelaksanaan Pengabdian 

Proposal Ditolak 

 

Proposal 

Pengabdia

n 

Pembuatan Kontrak Pengabdian 

Dosen dan Ketua LPPM 

Menandatangani 

KontrakPengabdian 

Pencairan Dana Pengabdian 70% 

Tidak 

Ya 
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12.3    Alur Tata Cara Pengajuan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Hasil Pengabdian 

Submit Secara Online 

 

Review Awal Internal 

Cek Turnitin (Mak 40%) 

 

 

Laporan 

Terima 

Tidak 

Ya 

Laporan 

Terima 

Pencairan Dana 30% 

 

Rekomendasi dari Reviewer dan 

Perbaikan 

 

Penyerahan Laporan Akhir, 

Luaran dan Submit Secara Online 

 

Ya 

Laporan 

Terima 

Laporan Ditolak 

 

Tidak 

Ya 
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12.4. Kewajiban Pelaksana 

1. Terlibat aktif, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

2. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada kepala unit terkait dengan 

tembusan kepada LPPM melalui pembuatan laporan setelah kegiatan selesai 

dilaksanakan, termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan diserahkan 

paling lambat 3 bulan setelah kegiatan berakhir. Laporan (hard copy dan soft copy) 

sebaiknya dilampiri foto-fotokegiatan (jika ada), evaluasi kegiatan dan CD kerja (jika 

memungkinkan). 

3. Apabila kegiatan PKM dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, maka tim 

pengabdian diberikan sanksi tidak diberikan pendanaan pada periode berikutnya (untuk 

1 semester).  

 

12.5. Hak-Hak Pelaksana 

1. Setelah diterimanya laporan akhir kegiatan maka LPPM akan memberikan pengesahan 

sebagai bukti kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berakhir. 

2. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat (dosen/mahasiswa) yang memberikan 

dampak besar bagi masyarakat akan diikutsertakan dalam proses seleksi pengabdian 

Award. 
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BAB XIII 

PENUTUP 

 

Dinamika kebutuhan pengelolaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang lebih profesional telah menuntut perlu adanya buku sebagai pedoman. 

Setelah melalui proses tahapan penyempurnaan buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau akhirnya berhasil diselesaikan dan diterbitkan. 

Buku pedoman ini tersusun berkat kerjasama tim penyelaras yang telah menyiapkan draft awal 

kemudian disempurnakan lagi melalui proses pengembangan oleh tim pengembang Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan 

kepada Allah SWT atas perkenan-Nya. Buku panduan ini telah terselesaikan dengan baik. 

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian 

dan Pengabdian Kepada Masyarakat, khususnya bagi para dosen Universitas Islam Riau 

sebagai pelaku utama kegiatan penelitian. Buku paduan ini juga sebagai acuan yang jelas 

bagi pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian di Universitas Islam Riau yang mengawal 

mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, 

para stakeholders kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik. 

Walaupun buku pedoman ini telah tersusun dengan secermat-cermatnya, tidak menutup 

kemungkinan adanya kekurang sempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan 

demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga Buku 

pedoman ini dapat mengawal kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di 

Universitas Islam Riau sehingga output dari kegiatan yang dilakukan akan mampu bersaing 

baik di tingkat nasional maupun internasional. 
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Lampiran 1. Borang Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian  

 

EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL PENELITIAN 

UNIVERSITAS ISLAM RIAU 

 

Judul Penelitian   : 

Bidang Penelitian   : 

Fakultas   : 

Program Studi   : 

Ketua Peneliti   : 

a.   Nama Lengkap  : 

b.   NIDN   : 

c.   Jabatan Fungsional  : 

Anggota Peneliti   :       Orang 

Lama Penelitian Keseluruhan :      Bulan 

Biaya Penelitian   

a.   Diusulkan ke LPPM UIR : Rp.  

b.   Direkomendasikan : Rp. 

c.   Biaya dari instansi lain : Rp.  

No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai 

1. Masalah yang diteliti: 

a.   Ketajaman Perumusan Masalah, 

b.  Tujuan Penelitian. 

c.  Kontribusi pada iptek-sosbud 

15   

2. Tinjauan Pustaka: 

a.  Relevansi, 

b.  Kemutakhiran. 

c.  Penyusunan Daftar Pustaka 

20   

3. Metode Penelitian: 

a. Pola pendekatan ilmiah, 

b.  Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan. 

25   

4. Peluang Luaran Penelitian: 

a.  Publikasi ilmiah, 

b.  Pengembangan iptek- sosbud 

c. Teori/hipotesis baru, 

d. Metode baru dan informasi/desain baru. 

e. Pengayaan bahan ajar 

30   

5. Kelayakan Sumber Daya: 

a.   Kesesuaian Persoalia 

b.  Kesesuaian Waktu, 

c.  Kesesuaian 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 .............................................................................................................................. 

Pekanbaru, November 2016 

Penilai, 

 

Tanda tangan 

 

(Nama lengkap) 
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Lampiran 2. Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian  

Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian 

Universitas Islam Riau 

 

Judul Penelitian   : 

Judul Penelitian   : 

Bidang Penelitian   : 

Fakultas   : 

Program Studi   : 

Ketua Peneliti   : 

a.   Nama Lengkap  : 

b.   NIDN   : 

c.   Jabatan Fungsional  : 

Anggota Peneliti   :       Orang 

Lama Penelitian Keseluruhan :      Bulan 

Biaya Penelitian   

a.   Diusulkan ke LPPM UIR : Rp.  

b.   Direkomendasikan : Rp. 

c.   Biaya dari instansi lain : Rp.  

No Komponen Penilaian Keterangan 
Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

1 Publikasi Ilmiah 

 

 Tidak 

ada 

Draf Submitted Accepted Published 

50 

  

Internasional      

Nasional 

Terakreditasi 

     

Lokal/Nasional 

Tidak Terakreditasi 

     
 

  

2 Sebagai 

pemakalah dalam 

temu ilmiah 

 Tidak 

ada 

Draf Terdaftar Sudah 

Dilaksanakan 
20 

  

Internasional     

Nasional     

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 

10 

  

    

4 Produk/Model/Purwarupa/Desain/ 

Karya seni/ Rekayasa Sosial 

Tidak 

ada 

Draf Produk Penerapan 

10 

  

    

5 Buku Ajar Tidak 

ada 

Draf Diproses 

Penerbit 

(editing) 

Sudah Terbit 

10 

  

    

Jumlah 
100 

  

Komentar Penilai: 

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

Kota, 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.  Borang Penilaian Seminar Hasil Penelitian  

 

Penilaian Seminar Hasil Penelitian 

Universitas  Islam Riau 

 

Judul Penelitian   : 

Bidang Penelitian   : 

Fakultas   : 

Program Studi   : 

Ketua Peneliti   : 

a.   Nama Lengkap  : 

b.   NIDN   : 

c.   Jabatan Fungsional  : 

Anggota Peneliti   :       Orang 

Lama Penelitian Keseluruhan :      Bulan/Tahun 

Biaya Penelitian   

a.   Diusulkan ke LPPM UIR : Rp.  

b.   Direkomendasikan : Rp. 

c.   Biaya dari instansi lain : Rp.  

No 

 
Kriteria Penilaian Bobot Skor Nilai 

 

1 

Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian 

(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: 

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

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

 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

Tanda tangan 

 

(Nama lengkap) 
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Lampiran 4. Borang Penilaian Hasil Pengabdian 

  

Penilaian Hasil Pengabdian 

Universitas Islam Riau 

 

 

Judul Kegiatan  : 

Ketua Tim Pelaksana  : 

NIDN    : 

Fakultas   : 

Program Studi   : 

Jangka Waktu Pelaksanaan :      Bulan/Tahun 

Biaya Penelitian   

a.   Diusulkan ke LPPM UIR : Rp.  

b.   Direkomendasikan : Rp. 

c.   Biaya dari instansi lain : Rp.  

 

No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai 

1 
Kualitas Presentasi  

Teknik Presentasi 

15   

2 
Penguasaan Materi & Kemampuan Diskusi 

(Mengemukakan Pendapat) 

20   

3 
Pengembangan  Iptek  

Wujud sistem/model/metode 

15   

4 
Pembaharuan atau  rekayasa baru sesuai kondisi 

di lokasi 

15   

5 
Konsepsi/ilmu untuk mengembangkan 

wawasan & keberlanjutan 

15   

6 
Kemanfaatan bagi mitra (ketercapaian target 

luaran) 

20   

7 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 = skor x bobot 

 

Komentar Penilai: 

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

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

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

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

Tanda tangan 

 

(Nama lengkap) 
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Lampiran 5. Format Halaman Sampul Usulan Penelitian 

 

Contoh Sampul Depan 

 

        
 

 
 

 

 

USULAN PENELITIAN  

JUDUL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIM PENGUSUL 

Nama Peneliti Utama dan Anggota 

Lengkap dengan Gelarnya dan NIDN 

 

 

 

PROGRAM STUDI … 

FAKULTAS … 

UNIVERSITAS ISLAM RIAU 

BULAN DAN TAHUN 

 
 
 

 

Skema Penelitian 

Internal 
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Lampiran 5.1 Format Halaman Pengesahan Usulan Penelitian 

 

Halaman Pengesahan 

Usulan Penelitian 

 

 

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 uir)  : 

Anggota Peneliti (1) 

a. Nama lengkap   : 

b. NIDN    : 

c. Progaram studi  

Anggota peneliti (2) 

a. Nama lengkap   : 

b. NIDN 

c. Program studi   : 

 

Biaya Penelitian Keseluruhan : 

Biaya Tahun Berjalan   : -    Diusulkan ke LPPM UIR  Rp. ........ 

- Dana institusi lain Rp. ..... 

 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

 

Mengetahui       

Nama Fakultas 

Dekan,       Ketua Peneliti,  

 

 

( Nama Lengkap)      ( Nama Lengkap) 

NIP/NIK         NIP/NIK 

 

 

Mengetahui  

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 Universitas Islam Riau, 

 

 

      (Nama Lengkap) 

           NIP/NIK 
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Lampiran 5.2  Format Desk Evaluasi Proposal  

 
Fomulir Desk Evaluasi Proposal Penelitian 

Universitas Islam Riau 

 
Judul Penelitian    : 

Bidang Penelitian    : 

Perguruan Tinggi   : 

Program Studi    : 

Ketua Peneliti     : 

a. Nama lengkap   : 

b. NIDN    : 

c. Jabatan fungsional   : 

Anggota Peneliti   : Orang 

Biaya Penelitian diusulkan   : Rp.  

Dana dari Instansi Lain   : Rp.  / in kind 

No Kriteria Penilaian Bobot 

(%) 

Skor Nilai 

1 Masalah yang diteliti 

a. Kontribusi pada Ipteks-Sosbud 

b. Tinjauan Pustaka 

c. Perumusan masalah  

 

 

15 

  

2 

 

Orientasi Penelitian  

a. Makna Ilmiah  

b. Orisinalitas dan kemuktahiran  

30   

3 Metode Penelitian  

a. Pola pendekatan Penelitian  

b. Kesesuain Metode  

 

15   

4 Luaran Penelitian  

a. Publikasi Ilmiah 

b. Teori/hipotesis baru, 

c. Metode baru dan Informasi/desain baru 

30   

5 Kelayakan Sumberdaya : 

a. Peneliti 

b. Peralatan 

c. Rencana Jadwal dan Rencana Biaya 

10   

 Jumlah 100   

 
Keterangan : Skor ;1,2,3,4,5,6,7 (1=buruk; 2= sangat kurang; 3= ;5= cukup 6= baik; 7= sangat baik);  

Nilai = Bobot x Skor 

Komentar Penilai : 

 

         Pekanbaru,  

         Penilai, 

..................... 
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Lampiran 5.3 Format Pembahasan Proposal  
   

Formulir Evaluasi Pembahasan Proposal Penelitian 
 

 

Judul Penelitian   : 

SKIM    : 

Bidang Penelitian  : 

Fakultas    : 

Program studi    : 

Ketua Peneliti    : 

Anggota Peneliti  : Orang 

Biaya penelitian usulan   : Rp.  

a. Dana dari Instansi Lain  :           in kind 

No  Kriteria Penialian Bobot 

(%) 

Skor Nilai 

1 Kemampuan presentasi dan penguasaan materi   

10 

  

2 

 

Masalah yang diteliti 

a. Kontribusi pada Ipteks-Sosbud 

b. Tinjauan Pustaka 

c. Perumusan masalah  
 

20   

3 Metode Penelitian  

a. Makna Ilmiah  

b. Orisinalitas  

c. Kemuktahiran  

d. Pola pendekatan Penelitian Kesesuain Metode  

 

30   

4 Potensi Tercapainya Luaran Penelitian  

a. Publikasi Ilmiah 

b. Teori/hipotesis baru, 

c. Metode baru  

d. Informasi/desain baru 

30   

5 Kelayakan Sumberdaya : 

a. Track record tim peneliti peneliti 

b. Srana dan prasarana 

c. Rencana Jadwal 

d. Rencana usulan biaya 

10   

 Jumlah 100   

 

Keterangan : Skor ;1,2,3,4,5,6,7 (1=buruk; 2= sangat kurang; 3= kurang;5= cukup 6= baik; 7= sangat 

baik);  

Nilai = Bobot x Skor 

Komentar Penilai : 

 

         Pekanbaru,  

         Penilai, 

  

 
         ..................... 
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Lampiran 5.4 Format Borang Monev Penelitian  

Borang Monitoring dan  Evaluasi Lapangan Penelitian 

Judul Penelitian    : 
Peneliti Utama    : 
NIP/NIK     :  

NIDN     : 
Perguruan Tinggi    :  

Fakultas    : 

Program Studi    : 

Biaya yang diusulkan   :   
Rp. Biaya yang disetujui  :     

 

No Komponen Penilaian Keterangan 

 
Bobot Skor Nilai 

1  Capaian penelitian < 25 ±  51 ±  >75% 25   

     

 
2 

 
Publikasi Ilmiah 

Jurnal Ilmiah 

 Draft Submitted Accepted Published  
30 

  
Internasional     

NasionalTerakreditasi      
ISSN     

   

 
3 

Sebagai 

pemakalah dalam  
 Draft 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 

Draft Terdaftar Granted  

 

 

 
10 

  
   

   

 
5 

Produk/Model/Prototip/Desain / 

Karya seni/ Rekayasa Sosial 

Draft Produk Penerapan  
10 

  
   

   
6  

Bahan Ajar 

Draft Editing Sudah Terbit 5   
   

 Jumlah 100   

 

Komentar Pemantau: 

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

Kota, tanggal-bulan-

tahun Penilai, 

Tanda tangan 

( Nama Lengkap )  
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Keterangan: 

 

Skor: 1, 2, 4, 5 (1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik)  

1. Capaian penelitian: Skor 5 = > 75 %, 4 = 51-75 %, 2 = 25-50 %, 1 = < 25 %.  

2. Publikasi ilmiah dalam jurnal internasional/nasional terakreditasi: Skor 5 = published/accepted,  4 

= submitted, 2 = draft/belum ada.  

3. Pemakalah pada pertemuan ilmiah internasional/nasional:  
Skor 5 = sudah dilaksanakan/ terdaftar, 4 = draft, 2 = belum ada.  

4. HKI: Skor 5 = granted/terdaftar,  4 = draft, 2 = belum/tidak ada.  

5. Produk/Model/Prototip/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial:  
Skor 5 = penerapan/produk, 2 = draft/belum ada.  

6. Buku Ajar: Skor 5 = sudah terbit/proses editing, 4 = draft, 2 = belum/tidak ada.  

7. Sertakan barang bukti dari luaran dimaksud.  
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Lampiran 5.5 Format Evaluasi Atas Capaian Luaran Kegiatan 
 

Formulir Evaluasi Atas Capaian Luaran Kegiatan 

 

Ketua   : 

Perguruan Tinggi : 

Judul  : 

Skema  : 

Waktu Kegiatan  : 

 

Luaran capaian  : 

 

No Luaran yang Direncanakan Capaian 

1 .................. ............ 

2 ................. ............ 

3 ................. ............ 

dst   

 

 

CAPAIAN  (Lampirkan Bukti-bukti luaran dari kegiatan dengan judul yang tertulis 

diatas, bukan dari kegiatan penelitian pengabdian dengan judul sebelumnya) 

 

1. Publikasi Ilmiah  

 

Artikel Jurnal Ke-1 * Keterangan 

Nama Jurnal yang dituju   

Klasifikasi jurnal Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi 

/Jurnal Nasional Terakreditasi /Jurnal 

Internasional  

Impact Factor Jurnal   

Status Naskah (beri tanda □)  

- Draf artikel  

-Sudah dikirim ke jurnal  

-Sedang di telaah  

-Sedang di revisi  

-Revisi sudah dikirim Ulang  

-Sudah diterima  

  

 

2. Buku Ajar  

 

Buku Ke -1  

Judul : 

Penulis : 

Penerbit : 

Buku Ke -.... 
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3. Pembicara Pada Pertemuan Ilmiah (Seminar/Simposium) 

 

 Nasional Internasional 

Judul Makalah    

Nama Pertemuan Ilmiah   

Tempat Pelaksanaan   

Waktu Pelaksanaan    

- Draf makalah    

- Sudah dikirim    

- Sedang di review   

- Sudah dilaksanakan   

Jika masih ada pertemuan ilmiah ke 2 dan seterusnya uraikan pada lembaran tambahan. 

4. Sebagai Pembicara Kunci (Keynote Speaker) 

 Nasional Internasional 

-Bukti Undangan dari Panitia   

-Judul makalah   

-Penulis    

-Penyelenggara   

-Waktu Pelaksanaan   

-Tempat pelaksanaan    

-Draf makalah   

-Sudah dikirim   

-Sedang di review   

-Sudah dilaksanakan   

 

5. Undangan Sebagai Visiting Scientis Pada Perguruan Tinggi Lain 

 

 Nasional Internasional 

-Bukti Undangan    

-Perguruan tinggi  

pengundang  

  

-Lama Kegiatan   

-Kegitan Penting Yang  

dilakukan 

  

Jika Masih ada Undangan ke -2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan. 

6. Capaian Luaran Lainnya 

 

HKI 
(Uraikan status kemajuan mulai dari 

pengajuan sampai “ granted”) 

Teknologi Tepat Guna 
(Uraikan siapa masyarakat pengguna 

teknologi yang dimaksud) 
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Rekayasa Sosial 
( Uraikan kebijakan Publik yang sedang 

atau sudah dapat diubah ) 

Jejaring Kerja Sama 

( Uraikan kapan jejaring dibentuk 

kegiatan nya sampai saat ini, baik 

anatar peneliti maupun antar lembaga ) 

Penghargaan 

(Uraikan pengharagaan yang diterima 

sebagai peneliti , baik dari pemerintah 

atau asosiasi profesi) 

Lainnya ( Tuliskan)  

 Jika Iuran yang direncanakan tidak tercapai. Uraikan alasannya :  

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

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

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

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

 

          Kota, tanggal, bulan, tahun 

        Ketua 

 

        Tandatangan  

        (Nama Lengkap) 
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Lampiran 6. Format Laporan  

a. Sampul Muka laporan  

 

 

 
 

 

 

LAPORAN AKHIR PENELITIAN 

JUDUL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIM PENGUSUL 

Nama Peneliti Utama dan Anggota 

Lengkap dengan Gelarnya dan NIDN 

 
Dibiayai oleh: 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 

Universitas Islam Riau, Sesuai dengan Kontrak Penelitian 

Nomor: 12/KONTRAK-P/LPPM-UIR/4-2018 

 

PROGRAM STUDI … 

FAKULTAS … 

UNIVERSITAS ISLAM RIAU 

BULAN DAN TAHUN 

 
 

 

 

Skema Penelitian 

Internal 
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b. Format Halaman Pengesahan Laporan  

HALAMAN PENGESAHAN  

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN  

 

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

2. Bidang Ilmu Penelitian    : ................................................................ 

3. Ketua Peneliti     

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

b. Jenis Kelamin    : L/P 

c. NIP/NIDN    : ................................................................ 

d. Jabatan Fungsional   : ................................................................ 

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

f. Fakultas / Jurusan   : ................................................................ 

g. Nomor HP    : ................................................................ 

h. Alamat surel (e-mail)   : ............................................................... 

Anggota  (1) 

a. Nama lengkap    : .............................................................. 

b. NIP/NIDN    : .............................................................. 

c. Alamat Surel(email) 

Anggota  (2) 

a. Nama lengkap    : ............................................................... 

b. NIP/NIDN    : ............................................................... 

c. alamat Surel(email)   : .............................................................. 

4. Lokasi Penelitian    : 

5. Bila penelitian ini merupakan 

kerjasama kelembagaan  

a. Nama Instansi    : .............................................................. 

b. Alamat      : ............................................................. 

6. Waktu Penelitian     : ............bulan 

7. Biaya        :Rp ........................ 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Mengetahui,       

Fakultas 

Dekan,        Ketua Peneliti,  

  

 Cap dan tanda tangan        

 

Nama Lengkap      Nama Lengkap 

NIP/NIK             NIP/NIK 

 

          Menyetujui 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

  Universitas Islam Riau, 

 

 

    Nama Lengkap 

       NIP/NIK 
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c. Sistematika Laporan Akhir Penelitian  

 

Sistematika Laporan hasil penelitian Pengembangan Ipteks Mengikuti sismatika 

seperti berikut: 

SAMPUL MUKA atau HALAMAN DEPAN atau Cover ( lihat contoh sampul muka 

laporan Penelitian ) 

HALAMAN PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI  

DAFTAR TABEL  

DAFTAR GAMBAR  

DAFTAR LAMPIRAN  

RINGKASAN 

BAB I PENDAHULUAN  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III. METODE PENELITIAN  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

DAFTAR PUSTAKA  

 

LAMPIRAN ...................................................................................................... 

Lampiran 1. Personalia Penelitian 

Lampiran 2. Biodata ketua dan anggota tim peneliti/pelaksana (harus 

ditandatangani yang bersangkutan). 

Lampiran  3. Justifikasi Anggaran (rincian anggaran penelitian secara detail) 

Lampiran 4. Surat Pernyataan Original Ketua Peneliti. 

Lampiran 5. Surat Keterangan Persetujuan Revisi Reviewer 

Lampiran 6. Google scholar dan sinta 

Lampiran 7. Draft artikel publikasi 

Selanjutnya tambahan sesuai dengan penelitian seperti: Instrumen penelitian, data 

olahan, hasil analisis, tabel-tabel, grafik-grafik, gambar-gambar, salinan kontrak 

penelitian, presensi seminar review hasil penelitian. 

Sinopsis Penelitian Lanjut (Jika Ada) 

 

d. Sistematika Penulisan Artikel Ilmiah atau Naskah Publikasi 

Sistematika penulisan artikel ilmiah atau naskah publikasi mengikuti format : 

 

1. Bagian awal, terdiri dari : 

• Judul,  

• Nama lengkap penulis (tanpa gelar, disertai footnote: nama dan kota asal 

instansi, serta alamat, telepon, email untuk korespondensi), 

• Abstarak dan abstract (maksimal 200 kata yang terdiri dari permasalahan/ 

tujuan dan kesimpulan),  

• Kata kunci atau key words. 

2. Bagian utama, terdiri dari : 

• Pendahuluan (berisi latar belakang, permasalahan / tujuan), 

• Metode penelitian (dibuat naratif), 
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• Hasil dan pembahasan, 

• Kesimpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir, terdiri dari: 

• Ucapan terimakasih, 

• Daftar Pustaka dan 

• Lampiran (bila ada). 

 

e. Template Penulisan Artikel 

 

Artikel ditulis dengan Huruf Times New Romans 

 

Judul artikel harus ditulis dengan jelas, tegas, dan memberikan 

informasi sesuai materi artikel maksimal 15 kata (TNR 14, Bold). 

 

PRIMA NOVIAa, JAMILAHb, RESOLINDA HARLYc (TNR 12, Bold) 

aProgram Studi Agroteknologi,  Fakultas Pertanian, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia.  
 email:  prima_novia@yahoo.co.id. (8 pt)  

bProgram Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia. email: mil_munir@yahoo.com 

cSekolah Tinggi Pertanian Haji Agus Salim Bukittinggi, Indonesia. email: resolindaharly@gmail.com 

ABSTRAK (TNR 11, bold) 

Abstrak, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing  memenuhi  (± 200 kata).  Pada abstrak 

harus informatif, ringkas dan dilengkapi dengan tujuan penelitian, metodologi, hasil dan simpulan utama.  Suatu abstrak 

sering ditampilkan terpisah dengan artikel, dan mesti mampu berdiri sendiri.  Rujukan kepustakaan tidak harus disertai 

dalam abstrak 

Kata kunci  : maksimum 5 kata (Kata kunci dipisahkan dengan tanda titik koma. Font TNR 11 pt)  

Abbreviations (if any): All important abbreviations must be defined at their first mention there. Ensure consistency of 

abbreviations throughout the article. 

Running title: Running title is about five words 

PENDAHULUAN (TNR 12 , bold) 

Pendahuluan meliputi latar belakang kenapa penelitian tersebut dilakukan dan tujuan dari 

penelitian (12 pt). Naskah diketik pada kertas berukuran A4 (210x297 mm2), page setup 

kiri 4 cm, sedangkan bagian atas, kanan dan bawah 3 cm dalam satu kolom dengan 1,5 

spasi. Ukuran huruf yang lebih kecil dapat diterapkan dalam menyajikan tabel dan gambar 

(9 pt). Nama ilmiah spesies (termasuk. Subspesies, varietas, dll) harus ditulis dalam italic. 

Nama ilmiah (genus, spesies, penulis), dan kultivar atau strain harus disebutkan 

sepenuhnya untuk pertama kalinya menyebutkan dalam teks tubuh, terutama untuk 

naskah taksonomi. Nama genus dapat disingkat setelah menyebutkan pertama kali, 

misalnya, Rhizopus oryzae L. menjadi R.oryzae. Untuk singkatan, seperti POC tidak 
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boleh dinyatakan sebagai awal kalimat sebelum dijelaskan maksud POC (Pupuk Organik 

Cair) dalam narasi lengkap. Hindari menggunakan nama atau istilah yang tidak umum. 

Nomenklatur biokimia dan kimia harus mengikuti urutan IUPAC - IUB. Untuk urutan 

DNA, menggunakan Font Courier New. Simbol kimia standar dan singkatan dari nama 

kimia dapat diterapkan untuk jelas dan umum digunakan, misalnya, benar-benar ditulis 

butilic hydroxytoluene (BHT) menjadi selanjutnya BHT. Ukuran metrik menggunakan 

denominasi, penggunaan sistem lainnya harus mengikuti nilai setara dengan denominasi 

IS pertama menyebutkan. Singkatan set, seperti g, mg, mL, dll diikuti dengan dot. Indeks 

minus (m-2, L-1, ha-1) disarankan untuk digunakan, kecuali dalam hal-hal seperti "per-

tanaman" atau "per-plot". Dalam mengutip sebuah artikel yang ditulis oleh dua penulis, 

keduanya harus disebutkan, namun, untuk tiga dan lebih penulis, hanya yang terakhir 

(keluarga) nama penulis pertama disebutkan, diikuti oleh et al. (miring), misalnya: 

Jamilah dan Prima Novia (2008) atau (Yessirita, 2003a, b, c, Nastiyah, 2004; 

Notoatmodjo dan Sowkidjo, 2005; Balagadde et al., 2008; Webb et al., 2008). Referensi 

data yang tidak dipublikasikan dan komunikasi pribadi tidak ditulis dalam Daftar Pustaka 

tetapi cukup dikutip dalam teks saja ((komunikasi pribadi misalnya, Rifai MA 2007, pers 

com.); Setyawan AD 2007, data tidak dipublikasikan). Sebanyak 80% dari referensi harus 

dari jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, kecuali untuk studi 

taksonomi. Nama jurnal harus disingkat sesuai dengan ISSN, Daftar Judul Singkatan 

yang dikutip secara online (www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php). Tulisan yang 

ditayangkan dalam bentuk blog pribadi tidak dibenarkan sebagai sumber referensi. 

METODE PENELITIAN (TNR 12, Bold) 

Daerah penelitian (12 pt) 

Metode harus menekankan pada prosedur dan analisis data. Untuk studi lapangan, lebih 

baik jika lokasi penelitian dituliskan (Gambar 1). 

Uraian pelaksanaan penelitian (prosedur penelitian) 

-Sub-prosedur 1 

Xxxxxx. 

Sub-prosedur-2 

Xxxxxx. 

Analisis data 

Xxxxxx. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN (TNR 12, Bold) 

Hasil dan Pembahasan harus ditulis sebagai rangkaian menghubungkan kalimat. Hasil 

harus jelas dan ringkas (TNR 12 ). 

-Hasil 1 

Gambar, tabel, dan grafik harus disajikan secara jelas. Judul gambar ditulis di bawah 

gambar, sedangkan judul tabel ditulis di atas tabel. Angka berwarna hanya dapat diterima 

jika informasi dalam naskah dapat kehilangan tanpa gambar-gambar.  Grafik lebih 

diutamakan menggunakan warna hitam dan putih, sedangkan sebagai pembeda grafik 

satu dengan lainnya menggunakan simbol garis yang berbeda. Semua gambar milik orang 

lain harus disebutkan sumbernya. 

 

http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php
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Gambar 1. Tanaman padi Varitas Cisokan yang dipangkas 47 hst setinggi 15 cm dari permukaan tanah, dan tanaman 

sudah tumbuh setelah 14 hari kemudian (9 pt) 

Tabel 1.  Pengaruh pemberian pupuk kompos C.odorata + pupuk buatan terhadap berat hijauan pakan ternak segar 

dipanen  pada awal primordia bunga tanaman padi Cisokan dan Pandan Wangi (9pt) 

Pemupukan kompos 

dan pupuk buatan 

 

Dipotong saat awal primordial  bunga Jerami saat panen gabah 

Cisokan Pandan Wangi Cisokan (kg.plot-1) 

Pandan Wangi 

(kg. plot-1) 

Kg.plot-1 ton.ha-1 Kg.plot-1 ton.ha-1 P0 P1 P0 P1 

B1 1,79 4,46 b 2,92 7,29 a 6.97 6.12 7,67 4,37 

B2 1,61 4,03 b 2,69 6,73 a 7.43 6.52 7,02 4,72 

B3 1,63 4,08 b 2,99 7,49 a 8.15 6.45 6,97 3,40 

Rataan 1,68 4,19 b 2,87 7,17 a 7.52 6.36 7,22 4,16 

KK V (%) 12,88        

KK B (%) 11,56        

Angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata menurut BNT p 0.5. 

Keterangan; P0 tidak dipotong dan P1 perlakuan yang dipotong pada 47 Hst. 

 

KESIMPULAN (TNR 12, bold, 1 spasi) 

Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan. 

 

Dipangkas pada 14 hari 

sebelumnya 

Tidak Dipangkas 
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UCAPAN TERIMA KASIH (TNR12, bold) 
 

Ucapan Terima Kasih disajikan dalam singkat; semua sumber dukungan keuangan institusional, swasta dan 

perusahaan untuk pekerjaan harus sepenuhnya diakui, dan setiap potensi konflik kepentingan dicatat. 

 

DAFTAR PUSTAKA (TNR 12) 

 

Ketentuan umum penulisan daftar pustaka: 

1. Sistem rujukan dan daftar pustaka disarankan menggunakan program Mendeley 

(www.mendeley.com), End Note (www.endnote.com), yang mengunakan sistem 

APA (Association Psychology of America) 

2. Untuk artikel hasil penelitian, daftar pustaka dirujuk dari sekitar 10-15 artikel 

jurnal ilmiah. 

3. Kemutakhiran jurnal ilmiah yang dirujuk harus diperhatikan, sekurang-kurangnya 

merupakan hasil publikasi yang relevan dalam 10 tahun terakhir. 

4. Daftar pustaka disusun secara alfabet berdasarkan urutan abjad nama penulis. 

5. Ketentuan nama penulis: nama yang ditampilkan adalah nama akhir (nama 

keluarga) penulis diikuti dengan singkatan nama awal (dan tengah jika ada). Jika 

penulisnya lebih dari satu orang, maka cara penulisannya sama. 

6. Penulisan judul rujukan diawali dengan huruf kapital hanya pada awal kalimat. 

7. Setiap penulisan nama, tahun, judul artikel dan seterusnya diakhiri dengan titik (.) 

sebelum dilanjutkan kata berikutnya. Khusus penulisan volume (nomor) jurnal 

diberi tanda titik dua (:) tanpa jarak spasi. Contoh-contoh penulisan dapat dilihat 

pada penjelasan setiap jenis pustaka yang layak dirujuk. 

8. Rujukan yang digunakan minimal 80% sumber primer dan terbitan sepuluh (10) 

tahun terakhir. 

 

 

Ketentuan penulisan rujukan berdasarkan jenis rujukan: 

1. Apabila sumber pustaka berupa artikel dalam jurnal ilmiah, ditulis mengikuti 

urutan: nama penulis. tahun. judul artikel. nama jurnal. Volume (nomor): halaman 

(Nama jurnal diketik miring). 

Contoh: 

       Bell JD, Bartley DM, Lorenzen K, Loneragan NR. 2006. Restocking and stock 

enhancement of coastal fisheries: Potential, problems and progress. Fisheries 

Research. 80(1): 1–8. 

2. Apabila sumber pustaka berupa buku Teks , ditulis mengikuti urutan : nama penulis. 

tahun, judul buku. volume (jika ada).edisi (jika ada). kota penerbit : nama penerbit 

(judul buku dicetak miring). 

Contoh :  

Gray JS, Elliott M. 2009. Ecology of Marine Sediment. Oxford (GB): Oxford 

University Press. 
3. Apabila sumber pustaka berupa buku terjemahan ditulis mengikuti urutan : nama 

penulis asli. tahun buku terjemahan. judul buku terjemahan. volume (jika ada). edisi 

(jika ada). terjemahan. kota penerbit: nama penerbit (Judul buku dicetak miring). 

Contoh: 

Steel, R.G.D & Torrie, J.H. 1991. Prinsip dan prosedur statistika. Suatu pendekatan 

biometrik. Terjemahan B. Sumantri. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 

http://www.mendeley.com/
http://www.endnote.com/
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4. Apabila sumber pustaka berupa artikel dalam buku kumpulan artikel ditulis 

mengikuti urutan: nama penulis artikel. judul artikel. dalam: nama editor jika ada 

diikuiti Ed (jika tunggal) atau Eds (jika lebih dari satu) dalam tanda kurung. tahun. 

judul buku. volume (jika ada). edisi (jika ada). kota penerbit: nama penerbit (Judul 

buku dicetak miring). 

Contoh: 

Ancok, D. Validitas dan reliabilitas instrument penelitian. dalam: Singarimbun M 

dan Efendi (Eds). 1999. metode penelitian survey.Jakarta: LP3ES 

5.  Apabila sumber pustaka berupa artikel dalam prosiding ditulis mengikuti urutan: 

nama   penulis. tahun. judul naskah seminar. judul prosiding. tempat penyelenggaraan 

seminar. waktu penyelenggaraan (Judul artikel dicetak miring).  

Contoh: 

McKenzie LJ,  Yoshida RL. 2009. Seagrass-watch. In: Proceedings of a Workshop for  

Monitoring Seagrass Habitats in Indonesia. The Nature Concervancy, Coral  Triangle  

 Center, Sanur, Bali, 9thMay2009 

6. Apabila sumber pustaka berupa karya ilmiah yang tidak dipublikasikan (misal: skripsi, 

tesis, disertasi dan laporan penelitian), ditulis mengikuti urutan: nama penulis. tahun. 

judul laporan penelitian. nama proyek penelitian. kota penerbit: instansi 

penerbit/lembaga (Tulisan skripsi/tesis/disertasi/laporan penelitian dicetak miring). 

Contoh: 

Habibah, N. 2012. Manaqib sebagai Ritual Solidaritas di Grobogan. Skripsi. 

Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 

7. Apabila sumber pustaka berupa artikel dalam surat kabar/majalah umum, ditulis 

mengikuti urutan: nama penulis. tahun. judul artikel. nama surat kabar/majalah. kota, 

tanggal terbit dan halaman (Judul artikel dicetak miring). 

Contoh: 

Syamsuddin, A. 2008. Penemuan hukum ataukah perilaku chaos? Kompas. Jakarta. 4 

Januari. Hlm.16  

8. Apabila sumber pustaka berupa artikel jurnal online, ditulis dengan urutan: nama 

penulis, tahun. judul artikel. nama jurnal. volume(nomor): halaman (Nama jurnal 

dicetak miring). 

Contoh: 

Ernanda, S.E. 2005. Challenges to the modern concept of human rights. J. Sosial-

Politika. 6(11): 1-12 

9. Apabila sumber pustaka berupa artikel online (internet) tanpa tempat terbit dan 

penerbit, ditulis mengikuti urutan: nama penulis. tahun. judul artikel. Diunduh di 

alamat website tanggal (Judul artikel dicetak miring). 

Contoh: 

Levy, M. 2000. Enviromental scarcity and violent conflict: a debate. Diunduh di 

http://wwics.si.edu/organiza/affil/WWICS/PROGRAMS/DIS/ECS/report2/debate.ht

m tanggal 4 Juli 2002. 

  

http://wwics.si.edu/organiza/affil/WWICS/PROGRAMS/DIS/ECS/report2/debate.htm%20tanggal%204%20Juli%202002
http://wwics.si.edu/organiza/affil/WWICS/PROGRAMS/DIS/ECS/report2/debate.htm%20tanggal%204%20Juli%202002
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Lampiran 7. Format Justifikasi Anggaran Penelitian 

1. Honor   

Honor 
Honor/Jam 

(Rp) 

Waktu 

(jam/minggu) 

 

Minggu 

 

Honor per Tahun 

(Rp) 

Th I Th .. Th n 

Ketua        

Anggota 1        

Anggota 2        

Anggota ke n        

 SUB TOTAL     

2. Peralatan Penunjang  
 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

 

Harga Peralatan 

Penunjang (Rp) 

Th I Th .. Th n 

Peralatan penunjang       

Peralatan penunjang       

Peralatan penunjang       

 SUB TOTAL     

3. Bahan Habis Pakai  
 

Material 

 

Justifikasi 

Pemakaian 

 

Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Biaya per Tahun (Rp) 

Th I Th .. Th n 

Material 1        

Material 2        

Material 3        

Material n        

 SUB TOTAL     
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4. Perjalanan 

Material 
Justifikasi 

Perjalanan 
 Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Biaya per Tahun (Rp) 

Th I Th .. Th n 

Perjalanan ke 

tempat/kota – A  

survei/sampling/ 

dll.  

      

Perjalanan ke 

tempat/kota – n  

       

 SUB TOTAL     

 

5. Lain-lain  

Kegiatan Justifikasi Kuantitas 
Harga 

Satuan (Rp) 

Biaya per Tahun (Rp) 

Th I Th… Th n 

Lain-lain (administrasi, 

publikasi, seminar, 

laporan, lainnya 

sebutkan)  

survei/sampling  

/dll.  

     

SUB TOTAL (Rp)     

 

Total Anggaran yang diperlukan Setiap Tahun (Rp)  Th I  Th…  Th n  

   

 

Total Anggaran yang diperlukan Seluruh Tahun (Rp)   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
108 

  

Lampiran 8. Format Jadwal Penelitian   
 

Tahapan Penilitian  
TAHUN 2016 

Bulan-1  Bulan-2  Bulan-3  Bulan-4 Bulan-5 Bulan-6 

I. Persiapan      

a. Pembuatan Proposal  

Penelitian  

      

b. Revisi Proposal Penelitian        

c. Penyelesaian Administrasi  

   Penelitian dan Perijinan   

      

II. Pelaksanaan      

a. Penelitian Kepustakaan        

b. Persiapan Penelitian  

Lapangan  

 

 

     

c. Penelitian Lapangan        

d. Pengolahan Data        

d. Analisis Data        

III. Penyelesaian      

a. Pembuatan Laporan  

Penelitian  

      

b. Presentasi Hasil Penelitian         

c. Penyempurnaan Laporan  

Penelitian  

      

d.Pengumpulan Laporan Final        

 

Note:  

Format diatas hanya sekedar contoh dalam penyusunan jadwal penelitian. Penelitian 

diperkenankan untuk membuat item-item tahapan penelitian yang berbeda dari contoh 

diatas yang disesuaikan dengan design research yang telah ditetapkan.   
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Lampiran 9. Format Personalia Penelitian 

No. Nama/NIDN 
Instansi 

Asal 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi Waktu 

(Jam/Minggu) 

Uraian 

Tugas 

      

      

      

 

Lampiran 10. Format Biodata Ketua/Anggota Tim Peneliti/Pelaksana 

A. Identitas Diri  

1 Nama Lengkap dan (dengan gelar)  

2 Jenis Kelamin L/P 

3 Jabatan Fungsional  

4 NIP/NIK/Identitas Lainnya  

5 NIDN  

6 Tempat dan Tanggal Lahir  

7 E-Mail   

8 Nomor Telepon/HP  

9 Alamat Kantor  

10 Nomor/Telepon/Faks  

11 Lulusan yang Telah Dihasilkan  
S1= ... orang; S-2= ... orang; S-3= ... 

Orang 

12 Mata Kuliah yang Diampu 1 

  2 

  3 

  dst 

 

B. Riwayat Pendidikan  

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi    

Bidang Ilmu    

Tahun Masuk Lulus    

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi    

Nama Pembimbing/Promotor    
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C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian   

1     

2     

3     

*Tuliskan sumber perdanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya. 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun Terakhir 

 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan 

1    

2    

3    

dst    

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun 

dari sumber lainnya. 

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 tahun Terakhir  

No Judul Artikel Ilmiah 
Nama 

Jurnal 

Volume/Nomor/T

ahun 

1    

2    

3    

Dst    

 

F. Pemakalah seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

 

No Nama Pertemuan Ilmiah / 

Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 

Tempat 

    

    

    

    

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1     

2     

3     

Dst.     
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H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor 

P/ID 

1     

2     

3     

Dst     
 

I. Pengalama Meruskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial lainnya dalam 5 

Tahun Terakhir 

No 
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 

Lainnya yang Telah Diterapakan 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

1     

2     

3     

 

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 

institusi lainnya) 

No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi  

Penghargaan 
Tahun 

1    

2    

3    

Dst    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan penelitian 

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

Kota, tanggal-bulan- tahun  

Pengusul,  

 

Tanda tangan  

 

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 11. Format Catatan Harian (logbook) 

No Tanggal Kegiatan 

1  ...../........./........ Catatan: 

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

Dokumen Pendukung: 

2 ...../........./....... Catatan: 

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

Dokumen Pendukung: 

3 ...../........./....... Catatan: 

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

Dokumen Pendukung: 

  Dan Seterusnya 

   

   
Keterangan : hasil yang dicapai pada setiap kegiatan (foto, grafik, tabel, catatan, dokumen, data 

dan sebagainya) dilampirkan (diunggah).  
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Lampiran 12. Contoh Surat Keterangan Persetujuan Revisi Penelitian oleh 

Reviewer 

SURAT KETERANGAN  

PERSETUJUAN REVISI USULAN PROPOSAL  

PENELITIAN INTERNAL UIR TAHUN 2016 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   :          

NIDN  :          

Fakultas :           

Judul Riset :          

            

             

 

dengan ini menyatakan bahwa sudah melakukan perbaikan usulan penelitian setelah 

diseminarkan sesuai dengan hasil reviewer pelaksanaan seminar usulan proposal  

Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau  pada tanggal 23-24 Agustus 2016 

di fakultas pertanian, yang selanjutnya telah diperiksa dan disetujui oleh reviewer. 

 

Demikianlah keterangan ini dibuat dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan 

sebagaiman mestinya . 

 

 

 

Pekanbaru 07 September 2016 

Ketua Peneliti, 

 

 

 

 

(                             ) 

NIDN 

 

Mengetahui, 

Reviewer 1 

 

 

 

(Nama ) 

NIDN 

Reviewer 2 

 

 

 

(Nama ) 

NIDN 
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Lampiran 13. Format Proposal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Kertas menggunakan ukuran A4 min 70 gram 

Huruf menggunakan Font New Times Roman Font Size 12pt 

Margin: Kanan, Atas, Bawah : 3 cm, Kiri: 4 cm 

        

 
 

 

USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

JUDUL PENGABDIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIM PENGUSUL 

Nama Ketua Tim Pengabdian dan Anggota 

Lengkap dengan Gelarnya dan NIDN 

 

 

 

PROGRAM STUDI … 

FAKULTAS … 

UNIVERSITAS ISLAM RIAU 

BULAN DAN TAHUN 
 

 

Skema Pengabdian  

Internal 

 



 

 
115 

  

Lampiran 14. Lembar Pengesahan Proposal Pengabdian  

 

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENGABDIAN 

1. Judul : ..................  

2. Bidang : ..................  

3. Ketua Pelaksana : ..................  

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

b. Jenis Kelamin : L / P  

c. NIP : ..................  

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

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

f. Fakultas/Jurusan : ..................  

g.Alamat/Tlp./Hp. : ..................  

4. Jumlah Tim : ........ Orang 

5. Lokasi Kegiatan : a. Desa....................................... 

b. Kecamatan ............................ 

c. Kabupaten/Kodya...................  

1. Bila program ini merupakan kerjasama kelembagaan  

1. NamaInstansi :....................................................... 

2. Alamat :................................................................... 

7. Waktu program : .......... Bulan 

8. Belanja : Rp ........................  

   

 

 

 

 Pekanbaru, tgl bulan tahun 

 

Mengetahui,  

 

Ketua Pelaksana, 

Dekan Fakultas   

 

 

 

Cap dan tanda tangan 

  

Tanda Tangan  

Nama jelas, NIP Nama jelas,NIP  

 

Menyetujui, 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

 

 

 

Cap dan tanda tangan 

Nama jelas, NIP 
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Lampiran 15. Penilaian Usulan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

FORM 

MONEV 01 

 

Penilaian Usulan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 
Nama Kegiatan 

 

 

 

 

Tim Pelaksana 

Nama :   Nama :     

NIP :                :   NIP :     

Jurusan/Fakultas :   Jurusan/Fakultas :     

Posisi :   Posisi :     

Kriteria Penelitian         

No  Kriteria Acuan  Bobot Skor Nilai  

1 

 

Masalah yang ditangani 

 Judul  

30 

   

 

 Analisis situasi 

   

       

    Tinjauan pustaka     

    Rumusan masalah     

    Informasi tentang     

    masyarakat/UKM     

2 

 

Penyelesaian masalah 

 Tujuan  

25 

   

 

 Metode 

    

        

3 

 

Manfaat 

 Manfaat bagi mahasiswa 

30 

   

  

yang terlibat. 

   

   

 

    

   Manfaat bagi institusi     

    Manfaat kepada     

    masyarakat/UKM     

4 

 

Kelayakan program 

 Sumberdaya manusia 

15 

   

 

 Rencana jadwal kerja 

   

       

    Rancangan evaluasi     

    Rencana biaya     

  JUMLAH     100    

Catatan: 

 Skor : 1,2,3,4,5 (1=sangat kurang, 2= kurang, 3= sedang, 4 = baik, 5=sangat baik) 

• Nilai = Bobot x skor 

• Batas penerimaan ≥ 350 

 

Hasil Evaluasi :Diterima / Ditolak * (coret salah satu) 

Saranperbaikan/Alasan penolakan 

 

 

 

Pekanbaru, 

Tim Monitoring dan Evaluasi 

 

 

 

 

(............................) 
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Lampiran 16. Alasan penolakan proposal pengabdian 

 

Alasan Penolakan 

 
No. Kriteria  Acuan Penilaian Alasan Penolakan      

1 Masalah yang a. Judul a. Judul   tidak mencerminkan  

 

Ditangani 

 b. Analisis situasi  Program   Sosialisasi  

  

c. Tinjauan pustaka 

 

Pengetahuan dan Ketrampilan. 

 

     

   d. Rumusan masalah b. Analis situasi kurang tajam.  

   e. Informasi tentang c. Tinjauan dan Daftar Pustaka  

    masyarakat/UKM  Untuk mendukung Analisis 

      situasi kurang.      

     d. Masalah tidak spesifik, kurang  

      konkret  dan   tidak  

      menggambarkan  masalah  

      khalayak sasaran serta lebih  

      bersifat    masalah  

      pengajar/perguruan tinggi.   

2 Penyelesaian 

 a. Tujuan a. Tujuan tidak spesifik,  

 

b. Metode 

 

tidak/sulit terukur dan kurang 

 

 

Masalah 

   

     menggambarkan 

perubahan       

      kondisi khalayak.     

     b. Metode kurang relevan dengan  

      pencapaian tujuan serta kurang  

      relevan dengan  kondisi  

      khalayak sasaran.     

3 Manfaat 

 a. Manfaat bagi a. Penggambaran manfaat kepada  

  

mahasiswa yang 

 

mahasiswa yang terlibat 

 

      

    terlibat.  didalamnya kurang detail.  

   b. Manfaat bagi b. Penggambaran manfaat kepada  

    perguruan tingi  institusi/jurusan/fakultas   

   c. Manfaat kepada  kurang detail.      

    masyarakat/UKM c. Penggambaran manfaat kurang  

      relevan dengan tujuan dan  

      khalayak sasaran.     

4 Kelayakan program 

a. Sumberdaya manusia a. Komposisi personalia kurang  

b. Rencana jadwal kerja 

 

mencerminkan kebutuhan 

  

      

   c. Rancangan evaluasi  pemecahan masalah atas dasar 

   d. Rencana biaya  bidang ilmu.      

     b. Rencana dan jadwal kerja   

      kurang rinci dan kurang relevan 

      dengan tujuan, metode,  

      khalayak serta  

      kondisi/kemampuan para   

      pelaksana.      

     c. Kriteria variabel evaluasi  

      kurang relevan dengan tujuan, 

      proses kegiatan, dan manfaat. 

      Metode evaluasi kurang rinci 

      dan kurang relevan dengan  

      kriteria variabel. Tolak ukur 

      kurang spesifik dan kurang 

      jelas.       

     d. Biaya kurang relevan dengan  

      kegiatan yang dilakukan serta  

      komponen biaya kurang rinci.  
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Lampiran 17. Evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

FORM 

MONEV 02 

 

EVALUASI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
Nama Kegiatan 

 

 

 

Tim Pelaksana 

Nama :                :  Nama :     

NIP                 :  NIP  :     

Jurusan/Fakultas :  Jurusan/Fakultas:     

Posisi                 :  Posisi :     

SUBSTANSI EVALUASI       

No Uraian       

1 Pelaksanaan Kegiatan       

  Tanggal Kegiatan       

        

    Waktu pelaksanaan sesuai  

Sesuai Menyimpang 

  

    dengan proposal      

  Kerangka pemecahan masalah  

Sesuai Menyimpang 

  

       

  Metode  

Sesuai Menyimpang 

  

       

 Apabila menyimpang berikan penjelasan       

        

2 Peranan tim PKM  Baik Tidak    

3 Cara Evaluasi  Tinjauan lapangan Wawancara   

     Lainnya sebutkan Laporan   

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

4 Masalah yang dihadapi pelaksanaan dan upaya mengatasinya     

        

5 Hasil penting dalam kegiatan Abdimas       

        

6 Evaluasi secara umum dan saran       

          

Pekanbaru,        

Tim Penilai        

(................................)        
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Lampiran 18. Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat 

FORM 

MONEV 03 

 

PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
Nama Kegiatan 

 

  

 

Tim Pelaksana 

Nama :      Nama        :  

NIP :      NIP :       :  

Jurusan/Fakultas :      Jurusan/Fakultas :  

Posisi :      Posisi        :  

              

No Keterangan           Verifikasi  

1 Tujuan PKM tercapai        Ya Tidak 

 Jika tidak, alasan            

             

2 Sasaran Abdimas            

 Lembaga  Profit  Non Profit  Komunitas   Kelompok Usaha 

 Gereja Pemerintah  Profit    Besar Kecil 

 Sekolah Lain – lain (sebutkan)  Non Profit  Menengah Mikro/rumah tangga 

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

3 Bentuk Abdimas            

 Pelatihan   Penerapan IPTEKS     Lain – Lain 

 TOT   Teknologi Budaya   Konsultasi Pameran 

 SDM   Sosial Desain   Lain – lain (sebutkan) 

         …………………….  

4 Sumber Dana   Universitas  Pemerintah Lain-lain (sebutkan) 

    Masyarakat Luar Negeri ................................ 

 Jumlah Dana :            

5 Target PKM (Detail Sasaran)          

             

6 Dampak PKMimas            

             

7 Manfaat PKMimas            

            

8 Rekomendasi / Tindak Lanjut          

 Stake holder             

              

 Pelaksana             

             

 Dekan/Ka. LPM            

              

Pekanbaru,             

Dekan / Ka. LPM             

(..... ..............)             
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Lampiran 19. Penilaian Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

FORM 

MONEV 04 
 

PENILAIAN LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Nama Kegiatan 

 

 

 

Tim Pelaksana 

Nama         : Nama:   

NIP :         : NIP  :   

Jurusan/Fakultas : Jurusan/Fakultas :   

Posisi          : Posisi :   

Kriteria Penelitian     

No  Komponen  Bobot Skor Nilai 

1  Permasalahan  20   

   Latar Belakang, relevansi     

   Rumusan Masalah     

   Tujuan     

2  Metode Penyelesaian  20   

     Kulaitas IPTEKS yang diterapkan     

   Ketepatan Metode     

   Kegiatan, jadwal     

   Kesesuaian sumberdaya     

3  Hasil yang dicapai:  30   

   Kualitas hasil     

   Kesesuaian dengan tujuan     

     Kejelasan dan ketepatan hasil     

4  Manfaat  30   

   Manfaat kepada masyarakat/UKM     

   Manfaat secara nasional     

   JUMLAH  100   

Catatan: 

 Skor : 1,2,3,4,5 (1=sangat kurang, 2= kurang, 3=sedang, 4 = baik, 5=sangat baik) 

• Nilai = Bobot x Skor 

• Kategori hasil : 

o Baik sekali : nilai 400 – 500 

o Baik : nilai 301 - 400 

o Sedang : nilai 201 - 300 

o Kurang : nilai 101 - 200 

o Sangat Kurang : nilai 0 – 100 

 

Hasil Evaluasi :Diterima / Diperbaiki * (coret salah satu) 

 

Diterima/Diperbaiki 

 

 

 

Pekanbaru, 

 

Tim Penilai 

 

 

 

 

(............................) 
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Lampiran 20. Kelengkapan Administrasi Laporan Kegiatan Pengabdian 

 

FORM 

MONEV 05 
 

KELENGKAPAN ADMINISTRASI LAPORAN KEGIATAN 

 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Nama Kegiatan 

 

 

 

 

Pelaksana 

Nama :  Nama   : 

NIP :                  :  NIP :   : 

Jurusan/Fakultas :  Jurusan/Fakultas :  : 

Posisi :  Posisi   : 

      

No  Dokumen Keterangan Jumlah 

1.  Surat Permohonan Ada  Tidak 1 berkas 

2.  Surat  Penugasan  sebagai  Tim  PkM Ada  Tidak 1 berkas 

  dari Jurusan      

3.  Daftar hadir pertemuan Ada  Tidak 1 berkas 

4.  Laporan Kegiatan Ada  Tidak 2 berkas 

  Tanggal penyerahan laporan      

  Lampiran CD  Ada Tidak 

   Gambar  Ada Tidak 

 

Pekanbaru, 

Ketua LPPM 

 

(................................) 
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Lampiran 21. Cover Laporan Pengabdian kepada Masyarakat 

 

Kertas menggunakan ukuran A4 min 70 gram 

Huruf menggunakan Font New Times Roman Font Size 12pt 

Margin: Kanan, Atas, Bawah : 3 cm, Kiri: 4 cm 

        

 
 

 

 

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

JUDUL PENGABDIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIM PENGUSUL 

Nama Peneliti Utama dan Anggota 

Lengkap dengan Gelarnya dan NIDN 

 
Dibiayai oleh: 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 

Universitas Islam Riau, Sesuai dengan Kontrak Pengabdian 

Nomor: 123/KONTRAK-PkM/LPPM-UIR/4-2017 

 

PROGRAM STUDI … 

FAKULTAS … 

UNIVERSITAS ISLAM RIAU 

BULAN DAN TAHUN 
 
 
 

Skema Pengabdian 

Internal 
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Lampiran 22. Halaman Pengesahan Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENGABDIAN  

KEPADA MASYARAKAT 

1. Judul : ..................  

2. Bidang : ..................  

3. Ketua Pelaksana : ..................  

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

b. Jenis Kelamin : L / P  

c. NIP : ..................  

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

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

f. Fakultas/Jurusan : ..................  

g.Alamat/Tlp./Hp. : ..................  

4. Jumlah Tim : ........ Orang 

5. Lokasi Kegiatan : a. Desa....................................... 

b. Kecamatan ............................ 

c. Kabupaten/Kodya...................  

2. Bila program ini merupakan kerjasama kelembagaan  

3. Nama Instansi :.......................................................  

4. Alamat :...................................................................  

7. Waktu program : .......... Bulan 

8. Belanja         : Rp ........................  

   

 

 

 

 Pekanbaru, tgl bulan tahun 

 

Mengetahui,  

 

Ketua Pelaksana, 

Dekan Fakultas   

 

 

 

Cap dan tanda tangan 

  

Tanda Tangan  

Nama jelas, NIP Nama jelas,NIP  

 

 

Menyetujui, 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Universitas Islam Riau 

 

 

 

Cap dan tanda tangan 

Nama jelas, NIP 
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Lampiran 23. Format Justifikasi Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Honor   

Honor 
Honor/Jam 

(Rp) 

Waktu 

(jam/minggu) 

 

Minggu 

 

Honor per Tahun 

(Rp) 

Ketua      

Anggota 1      

Anggota 2      

Anggota ke n      

 SUB TOTAL   

2. Peralatan Penunjang  
 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

 

Harga Peralatan 

Penunjang (Rp) 

Peralatan penunjang     

Peralatan penunjang     

Peralatan penunjang     

 SUB TOTAL   

3. Bahan Habis Pakai  
 

Material 

 

Justifikasi 

Pemakaian 

 

Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Biaya per Tahun (Rp) 

Material 1      

Material 2      

Material 3      

Material n      

 SUB TOTAL   
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5. Perjalanan 

Material 
Justifikasi 

Perjalanan 
 Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Biaya per Tahun (Rp) 

 

Perjalanan ke 

tempat/kota – A  

survei/sampling/ 

dll.  

    

Perjalanan ke 

tempat/kota – n  

     

 SUB TOTAL   

 

6. Lain-lain  

Kegiatan Justifikasi Kuantitas 
Harga 

Satuan (Rp) 

Biaya per Tahun (Rp) 

 

Lain-lain (administrasi, 

publikasi, seminar, 

laporan, lainnya 

sebutkan)  

survei/sampling  

/dll.  

   

SUB TOTAL (Rp)   

 

Total Anggaran yang diperlukan Setiap Tahun (Rp)   

 

Total Anggaran yang diperlukan Seluruh Tahun (Rp)   
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Lampiran 24. Format Jadwal Pengabdian Kepada Masyarakat 
 

Tahapan Penilitian 
TAHUN 2018 

Bulan-1 Bulan-2 Bulan-3 Bulan-4 Bulan-5 Bulan-6 

I. Persiapan      

a. Pembuatan Proposal  

Pengabdian 

      

b. Revisi Proposal Pengabdian       

c. Penyelesaian Administrasi  

Pengabdian 

      

II. Pelaksanaan      

a. Surve Lapangan       

b.Persiapan Pengabdian ke- 

Lapangan  

 

 

     

c. Pelaksanaan Pengabdian       

d.Evaluasi       

III. Penyelesaian      

c. Pembuatan Laporan  

Pengabdian 

      

 

Note:  

Format diatas hanya sekedar contoh dalam penyusunan jadwal penelitian. Penelitian 

diperkenankan untuk membuat item-item tahapan penelitian yang berbeda dari contoh diatas 

yang disesuaikan dengan design research yang telah ditetapkan.   
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Lampiran 25. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengabdian 

 

A. Identitas Diri 

1  Nama Lengkap (dengan gelar) 
 

2  Jenis Kelamin  L/P 

3  Jabatan Fungsional  

4  NIP/NIK/Identitas lainnya  

5  NIDN  

6  Tempat dan Tanggal Lahir  

7  E-mail  

9  Nomor Telepon/HP  

10  Alamat Kantor  

11  Nomor Telepon/Faks  

12  Lulusan yang Telah Dihasilkan  S-1 = … orang; S-2 = … orang; S-3 = … orang 

13. Mata Kuliah yg Diampu 

  

1. 

2. 

3.  

Dst. 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi) 

No.  Tahun  Judul Penelitian  Pendanaan 

Sumber*  
Jml (Juta 

Rp) 
  

1     

2     

3    

Dst.    

 

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian maupun dari 

sumber lainnya. 
 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No.  Tahun  
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat  
Pendanaan 

Sumber*  
Jml (Juta 

Rp) 
  

1     

2     

3    

Dst.    

S-1  S-2  S-3 

Nama Perguruan Tinggi   

Bidang Ilmu   

Tahun Masuk-Lulus   

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi   

Nama Pembimbing/Promotor   
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* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat maupun 

dari sumber lainnya. 

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No.  Judul Artikel Ilmiah  Nama Jurnal  
Volume/ 

Nomor/Tahun 

1     

2     

3    

Dst.    

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No  
Nama Temu ilmiah / 

Seminar  

Judul Artikel 

Ilmiah  
Waktu Tempat 

1      

2      

3      

Ds 

t 
    

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No  Judul Buku  Tahun  
Jumlah 

Halaman  
Penerbit 

1      

2      

3     

Dst.     

 

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir 

No.  Judul/Tema HKI  Tahun  Jenis  Nomor P/ID 

1      

2      

3     

Dst.     

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 

Tahun Terakhir 

No.  
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya 

yang Telah Diterapkan  
Tahun  Tempat  Waktu 

1      

2      

3     

Dst.     

 

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 

institusi lainnya) 

No.  Jenis Penghargaan  
Institusi Pemberi 

Penghargaan  
Tahun 

1     



 

 
129 

  

2     

3    

Dst.    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Penugasan …....(tulis skema penelitian/pengabdian)……. 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Ketua/Anggota Pengusul*, 

 

Tanda tangan 

(Nama Lengkap) 

 

*Disesuaikan dengan jabatan dalam timpelaksana  
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Lampiran 26. Format Surat Pernyataan Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat 

 

KOP PERGURUAN TINGGI 

SURAT PERNYATAAN KETUA 

PENGUSUL 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  :…………………………..   

NIDN  :…………………………..   

Pangkat / 

Golongan  
:…………………………..   

Jabatan 

Fungsional  
:…………………………..   

 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan 

judul:.........................................................................................................................................

.... 

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

yang diusulkan dalam skema …..(tulis skema pengabdian)…… untuk tahun 

anggaran ................ bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh 

lembaga/sumberdana lain. 

 

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka 

sayabersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

mengembalikanseluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke LPPM UIR. 

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

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Mengetahui,         Yang menyatakan, 

 

Ketua Lembaga Penelitian/Pengabdian*, 

 

 

 

Meterai Rp6000 

Cap dan tanda tangan Tanda tangan 

(Nama Lengkap)  (Nama Lengkap) 

NIP/NIK  NIP/NIK 
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Lampiran 27. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dengan Mitra 
 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA 

DENGAN MITRA DALAM PELAKSANAAN 

KEGIATAN ..................................... 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama Lembaga/Mitra 

: 

_______________________________ 

Nama Kepala/Ketua Lembaga  
: 

_______________________________ 

Alamat Mitra/Lembaga 
: 

_______________________________ 

 

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerja sama dengan Pelaksana Kegiatan 

........................:guna menerapkan ................................................................. yang telah 

disepakatibersama sebelumnya. 

 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab 

tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 

__________,__________________ 

Yang membuat pernyataan, 

meterai 

Rp 6.000,- 

(_____________________________) 
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Lampiran 28. Kontrak Penelitian 

KONTRAK PENELITIAN INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM RIAU 

TAHUN ANGGARAN 2017 

NOMOR: 13/KONTRAK-P/LPPM-UIR/2017 

 

 
Pada hari ini Kamis tanggal 27 bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang 
bertandatangan dibawah ini : 
 
1. Dr. Evizal Abdul Kadir, S.T., 

M.Eng 
 

: Ketua Lembaga Penelitian, Universitas Islam Riau, 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
Universitas Islam Riau, yang berkedudukan di Jl. 
Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan, 
Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut PIHAK 

PERTAMA; 
   

2. Heriyanto, SP, M.Si : Dosen Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau, 
dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua 
Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2017 untuk 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

 

 
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri 
dalam suatu Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut: 

Pasal 1 
Ruang Lingkup Kontrak 

 
PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA 

menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan 
menyelesaikan Penelitian Tahun Anggaran 2017 dengan judul “Analisis Efisiensi Faktor 
Produksi Karet Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau”. 

Pasal 2 
Dana Penelitian 

 

(1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 1 adalah sebesar Rp.....,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh 
Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak.  

(2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Universitas Islam Riau (APBUIR) tahun 2017. 

 
Pasal 3 

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian 

(1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara 
bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x 

Rp. ...,- = Rp. ....,- (.......................), yang akan dibayarkan oleh PIHAK 
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PARA PIHAK membuat dan 
melengkapi usulan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, 
halaman pengesahan, ringkasan, pendekatan dan metode penelitian yang 
digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan 
penelitian berupa luaran yang akan dicapai (sesuai pedoman sistematika dan 
muatan proposal penelitian). Selanjutnya PIHAK KEDUA mengunggah usulan 
penelitian yang telah diseminarkan ke web: riset.lp.uir.ac.id 
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b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 20% x  
Rp...,- = Rp. ....,- (.......), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK 
KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke web: riset.lp.uir.ac.id Laporan 
Akhir Pelaksanaan Penelitian dan menyerahkan hard copy sebanyak dua rangkap 
untuk arsip Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau.  

(2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK 
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut: 

  

Nama :  
Nomor Rekening :  
Nama Bank :  

(3)  
 

(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak 
terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan 

karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, dan 
persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. 

 
Pasal  4 

Jangka Waktu 
 

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai 

selesai 100%, adalah terhitung sejak Tanggal 3 April 2017 dan berakhir pada Tanggal 
31 Oktober 2017 

Pasal 5 
Target Luaran 

 
(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib (status accepted dan 

publish) penelitian berupa artikel dimuat di jurnal Ilmiah Nasional tidak 
terakreditasi/terakreditasi/jurnal internasional tidak bereputasi/bereputasi/ 
prosiding yang telah diseminarkan  Nasional/Internasional sebanyak satu artikel, dan 
luaran lainnya. selanjutnya PIHAK KEDUA mengunggah ke web: riset.lp.uir.ac.id. 

(2) PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa 
1. Prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional, 
dan 2. Pengayaan bahan ajar. 

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target 
luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA. 

 
Pasal 6 

Hak dan Kewajiban Para Pihak 
 

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: 
a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran 

penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; 

b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada 
PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan 
dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
 

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: 
a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan 

jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); 
b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran 

Penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi Faktor Produksi Karet Di 
Kabupaten Kampar Provinsi Riau”; 
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c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana 
penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui; 

 
Pasal 7 

Laporan Pelaksanaan Penelitian 
 

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa 
laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran 

sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun 
secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA. 

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan untuk diseminarkan ke web: riset.lp.uir.ac.id paling lambat 30 Agustus 
2017. 

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah, capaian hasil, Poster/ artikel ilmiah pada 
web: riset.lppm.uir.ac.id paling lambat September  2017 (bagi penelitian tahun 
terakhir). 

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Hardcopy Laporan akhir capaian hasil, 
/Poster/ artikel ilmiah PIHAK PERTAMA, paling lambat Oktober  2017 

(5) Laporan hasil Penelitian sebagaiman tersebut pada ayat (4) harus memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Bentuk/ukuran kertas A4; 
b. Di bawah bagian cover ditulis: 

 
 

Dibiayai oleh: 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Universitas Islam Riau 
Sesuai dengan Kontrak Penelitian 

Nomor: 13/P/KONTRAK/LPPM-UIR/2017 

 

Pasal 8 
Monitoring dan Evaluasi 

 
PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi 
internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017 ini 
dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2017. 

Pasal 9 
Sanksi 

 
(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan 

Penelitian ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya, 
terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi 
administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal 
penelitian dalam kurun waktu satu tahun berturut-turut. 

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran wajib sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan 
dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak 
dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK 
KEDUA untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola 
oleh PIHAK PERTAMA. 

 

 
Pasal 10 

Pembatalan Perjanjian 
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(1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan 
adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai 
dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian 
Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana 
penelitian  yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan 
disetor ke Kas Universitas Islam Riau. 

(2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA. 

 
Pasal 11 

Penyelesaian Sengketa 
 

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam 
pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan 
mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka 
penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.  

 
 

Pasal 12 
Lain-lain 

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum 
pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik 
yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di 
dalam maupun di luar negeri. 

(2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu 
diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-
perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang 
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.  

 
Demikianlah surat perjanjian ini dibuat pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti 
tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang ditembuskan kepada Rektor 
Universitas Islam Riau, Dekan Fakultas dari Pihak Kedua, Kepala Biro Keuangan UIR yang 

sama bunyi dan kekuatannya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Dr. Evizal Abdul Kadir, S.T., M.Eng Heriyanto, S.P.,M.Si 
NIDN: 1029027601 NIDN: 1015018401 
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Lampiran 28. Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL 

UNIVERSITAS ISLAM RIAU 

TAHUN ANGGARAN 2017 

NOMOR: 13/KONTRAK- PkM /LPPM-UIR/2017 
 

Pada hari ini ......... tanggal ... bulan ...... tahun .........., kami yang bertandatangandibawah 

ini : 

 

3. Dr. Evizal Abdul Kadir, 

ST.,M.Eng 
 

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat,Universitas Islam 

Riau,dalam hal ini bertindak untuk dan atas 

nama Universitas Islam Riau,yang 

berkedudukan di Jl. Kaharuddin Nasution No. 

113 P. Marpoyan,Pekanbaru,untuk selanjutnya 

disebutPIHAK PERTAMA; 

   

4. Nama Ketua Pengabdian beserta 
gelar 

: Dosen .....................Universitas Islam Riau, 

dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan 

Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 

........untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri 

dalam suatu Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran ......... 

denganketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 

Pasal 1 

Ruang Lingkup Kontrak 
  

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA 

menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan 

menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran ...... dengan 

judul“_________________”. 

Pasal 2 

Dana Pengabdian 

 

(3) Besarnya dana untuk melaksanakan pengabdian dengan judul sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp._____________________ (tersebut dalam 

kata-kata) sudah termasuk pajak.  



 

 
137 

  

(4) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Riau 

(UIR) tanggal ... Bulan.... Tahun....... 

 
Pasal 3 

Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian 

 

(3) PIHAK PERTAMAakan membayarkan Dana Pengabdian kepada PIHAK KEDUA 
secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70%xRp 

x,-=Rp y,- (Tesebut dalam kata-kata), yang akan dibayarkan oleh PIHAK 

PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PARA PIHAKmembuatdanmelengkapi 

rancangan pelaksanaan pengabdian yang memuatjudul pengabdian.  

b. PembayaranTahapKeduasebesar 30% dari total dana pengabdian yaitu 30%xRp. 

x,-=Rp.y,- (Tersebut dalam kata-kata),dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA 

kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan 

kegiatanPengabdian Kepada Masyrakat 

(4) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK 
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut: 

  

Nama :  
NomorRekening :  

Nama Bank :  
 

(5) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak 
terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan 
karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data ketua pengabdian, 
nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan 
ketentuan. 

 

Pasal  4 

Jangka Waktu 
 

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai 

selesai 100%, adalah terhitung tiga bulan setelah dilakukan pengabdian sejakTanggal  

Bulan   Tahundan berakhir pada Tanggal    Bulan   Tahun    . 

 

Pasal 5 

Hak dan Kewajiban Para Pihak 

 

(3) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: 
a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA Laporan 

Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; 
b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana pengabdian kepada 

PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan 
dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
 

(4) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: 
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a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana pengabdian dari PIHAK PERTAMA dengan 
jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); 

b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkankepadaPIHAK PERTAMA laporan 
Pengabdian Masyarakat denganjudul“___________________________________” 

c. PIHAK KEDUAberkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana 
penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui; 

d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK 
PERTAMAlaporanpenggunaandana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 
 
 

Pasal 6 

Laporan Pelaksanaan Pengabdian 

 

(6) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa 

laporan pengabdian kepada masyarakat dan rekapitulasipenggunaananggaransesuai 

dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMAyang tersusun secara 

sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA. 

(7) Laporan hasil Pengabdian sebagaiman tersebut pada ayat (4) harus memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Sesuai Pedoman Penulisan Laporan Pengabdian LPPM; 

b. Di bawah bagian cover ditulis: 
 

Dibiayai oleh: 

Lembaga Penelitian  dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Universitas Islam Riau 

 

Pasal 7 

Susunan Tim Pelaksana Pengabdian 

 

Susunantimpelaksana Pengabdian ini terdiri enam orang setiap proposal, dengan 

susunan  minimal 3 orang dosen dan maksimal  2 orang mahasiswa. 

 

 

Pasal 8 

Sanksi 
Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan 

Pengabdian ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya, 

terlambat mengirim laporan Pengabdianberdasarkan pasal 4 maka PIHAK KEDUA 

dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat 

mengajukan proposal pengabdian dalam kurun waktu satu tahun. 

 

Pasal 9 

Pembatalan Perjanjian 

(3) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian lain dan/atau ditemukan 
adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai 
dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian 
Pengabdian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana 
pengabdian  yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan 
disetor ke Kas Universitas Islam Riau. 
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(4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA. 

 

Pasal 10 

Penyelesaian Sengketa 

 

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam 

pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan 

mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka 

penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.  

 

Pasal 11 

Lain-lain 

 

(3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum 
pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian lainnya, baik 
yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di 
dalam maupun di luar negeri. 

(4) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu 
diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-
perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang 
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.  

 

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut 

di atas,  dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 

 
 
 

 
 

 
 

 

Dr. Evizal Abdul Kadir, S.T.,M.Eng Nama Ketua Pelaksana beserta Gelar 
NIDN: 1029027601 NIDN:  
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