


 
 

SAMBUTAN REKTOR 

 

Assalamu’alaikum  Wr. Wb 

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. 

Paradignma baru ini mendorong terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang 

semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasiskan 

pengetahuan. Oleh karenanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 

kekuatan bangsa perlu dikembangkan melalui kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat  sebagai bentuk dari tridarma perguruan tinggi.   

Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Internal ini  

merupakan  acuan bagi  para dosen  di lingkungan  civitas akademika  untuk melakukan  

kegiatan penelitian dan pengabdian  pada masyarakat.  Sehingga para dosen memiliki  

wadah dalam mengamalkan dan membudayakan  ilmu pengetahuan  dan teknologi  untuk 

memajukan  kesejahteraan dan mencerdaskan  kehidupan bangsa.  Program penelitian  dan 

pengabdian tersebut  dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai bidang  

akademik,keahlian,dan kondisi sosial masyarakat.  

Dengan adanya panduan internal program penelitian  dan pengabdian  kepada 

masyarakat ini, diharapkan  para dosen  di lingkungan  Universitas Islam Madura  merubah 

pola pikir yang lebih cerdas dan maju. Dengan pola pikir tersebut maka pelaksanaan 

tridarma  perguruan tinggi di lingkungan civitas akademika akan berjalan secara dinamis, 

partisipatif, serta inovatif.  

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Pamekasan, 4 April 2019 
Rektor, 
 

ttd 

 

Ahmad, S.Ag.,M.Pd 
NP. 130 488 014 

 

 

 



 
 

PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum  Wr.Wb 

Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal 

Universitas Islam Madura merupakan acuan  bagi civitas akademika Universitas Islam 

Madura untuk melakukan  kegiatan penelitian  dan pengabdian  kepada masyarakat.  Buku 

pedoman ini berisi tata cara prosedur pengajuan proposal, penilaian proposal, monev, 

penilaian pelaksanaan penelitian dan laporan penelitian. 

Dengan adanya Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat internal ini,  diharapkan para dosen di lingkungan Universitas Islam  Madura  

dapat meningkatkan kualitas, keberlanjutan, ketepatan serta efektifitas kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja penelitian dan kinerja pengabdian kepada 

masyarakat Universitas Islam Madura.  Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi civitas 

akademika Universitas Islam Madura dalam rangka meningkatkan kualitas tridarma 

perguruan tinggi khususnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Pamekasan, 4 April 2019  

Ketua LP2M UIM 

 

 

 

Dr.(Hc). Buhari.S.Sos.,M.Si 

NP. 130 488 817 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan 

dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa 

pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan 

dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah:  

a. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan 

oleh Pemerintah;  

b. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan 

komparatif dan kompetitif;  

c. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi 

masyarakat Indonesia; dan  

d. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan HKI secara nasional 

dan internasional.  

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar 

sebagai berikut:  

a. Standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada Rencana Induk 

Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;  

b. Standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, 

dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian 

yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan 

akademik;  

c. Standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang 

baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada acara 
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nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral 

dan etika;  

d. Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang 

kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;  

e. Standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah 

blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan 

akuntabilitas peneliti;  

f. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan 

prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sahih dan dapat 

diandalkan; dan  

g. Standar outcome, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada 

pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor. 

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:  

a. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia 

dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian;  

b. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau 

persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;  

c. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih (preferential 

option for the poor) pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara 

ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan  

d. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan 

martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam.  

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola 

pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar sebagai berikut:  

a. Standar arah, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada rencana 

strategis (renstra) pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi yang disusun 

berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;  

b. Standar proses, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat direncanakan, 

dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan 

mutu pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan;  

c. Standar hasil, yaitu berhasil menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong 

pembangunan ekonomi dan hasil dari pengabdian kepada masyarakat harus mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat tersisih (preferential option for the poor) pada 

semua strata;  
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d. Standar kompetensi, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh 

dosen dan/atau mahasiswa berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan kaidah 

ilmiah universal;  

e. Standar pendanaan, yaitu pendanaan pengabdian kepada masyarakat diberikan 

melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain;  

f. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan solusi masalah 

dalam masyarakat yang dapat diandalkan; dan  

g. Standar outcome, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdampak 

positif pada pembangunan masyarakat di berbagai sektor. 

 

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan 

tinggi dapat dicapai, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - Universitas 

Islam Madura (LP2M - UIM)  bekerjasama mendorong dan memfasilitasi para dosen 

dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna 

mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan 

rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat LP2M - UIM mencakup semua bidang/rumpun ilmu. 

Selain mengembangkan berbagai program penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat langsung ke perguruan tinggi, LP2M - UIM juga senantiasa membangun 

kerjasama dengan berbagai lembaga mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional. 

Pada tingkat nasional, kerjasama dilakukan dengan lembaga pemerintah, seperti 

kementerian/non-kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga kemasyarakatan. LP2M - 

UIM juga terus mengembangkan kerjasama perguruan tinggi se-Indonesia dengan lembaga 

riset internasional, asosiasi keilmuan, dan lembaga pendidikan di berbagai negara. 
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BAB 2  

PEDOMAN PENELITIAN INTERNAL 

2.1 Pendahuluan 

Penelitian internal dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina 

dan mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan 

penelitian di perguruan tinggi. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen tetap di lingkungan 

Universitas Islam Madura untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi sarana 

latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah 

baik lokal maupun nasional terakreditasi. 

2.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian internal adalah : 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian dosen khususnya dosen 

pemula agar mampu berkompetisi pada level yang lebih tinggi. 

2. Meningkatkan luaran hasil penelitian berupa publikasi ilmiah dan KI serta 

terdiseminasinya luaran tersebut untuk membantu masyarakat dan industri dalam 

memecahkan permasalahan yang dihadapi. 

3. Menciptakan akademik atmosfir yang kondusif yang mampu mendorong 

terintegrasinya kegiatan proses belajar mengajar dengan aktifitas penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

2.3 Luaran penelitian 

Luaran wajib dari penelitian internal adalah publikasi dalam jurnal ilmiah nasional 

ber-ISSN dan luaran tambahan publikasi ilmiah dalam seminar nasional. 

2.4 Kriteria dan pengusulan 

Kriteria umum pengusulan penelitian internal sebagai berikut; 

a. Hibah penelitian internal UIM yang bersumber dari dana UIM akan dikompetisikan 

secara internal antar peneliti di lingkungan UIM.  

b. Usulan proposal harus mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) UIM tahun 

2016-2020 yang bisa diunduh di www.lppm.uim.ac.id 

c. Pengusul adalah dosen tetap Universitas Islam Madura, dengan ketentuan:  

- Mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)  

- Pendidikan minimum S2  

- Jabatan fungsional maksimal Lektor  

- Tidak sedang menerima hibah eksternal lainnya 

http://www.lppm.uimadura.ac.id/
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d. Tim pengusul berjumlah 2 orang 

e. Pada tahun yang sama  setiap pengusul hanya boleh mengusulkan 1 (satu) judul 

penelitian baik sebagai ketua atau sebagai anggota. 

f. Proposal yang diusulkan tidak sedang diajukan dan belum pernah diajukan pada 

skim hibah lainnya baik dalam lingkup kementerian riset dan teknologi, kementerian 

lain, lembaga swasta dan institusi lainnya.  

g. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh tim peneliti  

2.5 Ketentuan Umum Penulisan Proposal dan Laporan Hasil Penelitian 

Ketentuan umum ini sifatnya memberikan arahan mengenai tatacara penulisan 

proposal dan penulisan laporan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Penulisan judul penelitian harus jelas dan dirumuskan secara singkat  

2. Jenis huruf menggunakan Times New Roman 

3. Ukuran huruf 

a. Judul/tema,  lembaga, tahun pada cover menggunakan ukuran 14. 

b. Penulisan huruf pada tabel, gambar dan judul tabel serta judul gambar 

menggunakan huruf minimal 9 dan maksimal 11. 

c. Ukuran huruf untuk isi 12. 

4. Nama atau identitas tabel ditulis diatas tabel, sedangkan untuk gambar ditulis 

dibawah gambar, letak penyimpanan nama tabel dan gambar di sisi kiri (rata kiri) 

5. Spasi penulisan 1,5, kecuali untuk penulisan saduran atau definisi yang jumlah 

barisnya lebih dari tiga baris. 

6. Ukuran kertas A4, dengan margin sebagai berikut: atas 3 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm 

dan bawah 3 cm. 

7. Sistematika penulisan proposal maupun hasil laporan harus mengacu terhadap 

ketentuan yang ditetapkan. 
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2.6 Sistematika Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian 

2.6.1 Sistematika Penulisan Proposal Penelitian 

Setiap proposal penelitian yang diajukan harus mengacu kepada ketentuan yang 

ditetapkan. Adapun ketentuan mengenai sistematika penulisan proposal sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL 

LEMBAR PENGESAHAN 

RINGKASAN 

LATAR BELAKANG 

TINJAUAN PUSTAKA 

METODE PENELITIAN 

JADWAL PELAKSANAAN 

DAFTAR PUSTAKA 

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA PENELITI 

RENCANA ANGGARAN BIAYA (Ms.Excel) 

Format penulisan proposal dapat di unduh di web www.lppm.uim.ac.id/download/ 

2.6.2 Sistematika Pelaporan Hasil Penelitian 

Sistematika penulisan laporan hasil penelitian sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

RINGKASAN 

I. LATAR BELAKANG 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

III. METODE PENELITIAN 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 

- LAMPIRAN DATA PENELITIAN 

- DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

- PUBLIKASI ILMIAH 

- LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENELITIAN DAN BUKTI 

- DLL 

 

.pdf 

http://www.lppm.uim.ac.id/download/
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2.6.3 Penjelasan Sistematika Penulisan Proposal dan Laporan Hasil Penelitian 

Untuk lebih memberikan pemahaman, maka beberapa bagian pokok yang ada dalam 

sistematika penulisan proposal maupun sistematika penulisan laporan hasil penelitian 

dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Cover proposal dan laporan hasil penelitian harus berwarna kuning, berisi judul 

penelitian, logo UIM, nama peneliti atau tim peneliti, nama perguruan tinggi dan  

tahun pengusulan, dengan contoh format pada Lampiran 1.  

2. Lembar pengesahan proposal yang diusulkan pengusul harus mencantumkan lembar 

pengesahan yang telah ditandatangani oleh ketua pengusul, ketua prodi dan dekan 

fakultas, disimpan pada lembar kedua. Contoh format pengesahan proposal 

penelitian internal pada Lampiran 2 Sedangkan lembar pengesahan laporan hasil 

penelitian harus ditandatangani oleh ketua pengusul, ketua prodi, dekan fakultas dan 

ketua LP2M UIM, contoh format pengesahan laporan hasil penelitian internal pada 

lampiran 3. 

3. Ringkasan 

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

tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan. 

4. Keyword 

Keyword atau kata kunci, merupakan rujukan istilah yang digunakan dalam 

penelitian minimal dua kata maksimal 5 kata. 

5. Latar Belakang 

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

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

6. Tinjauan Pustaka 

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

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

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

pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian 

pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber 

pustaka 10 tahun terakhir. 

7. Metode Penelitian 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 

600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan 

apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang 
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diusulkan.  Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus 

dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses 

dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga 

mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang 

diusulkan. 

8. Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel sesuai template dengan 

memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan. 

9. Rencana Anggaran Biaya 

Menggambarkan alokasi pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan. Rincian biaya 

kegiatan penelitian meliputi : 

 Biaya bahan dan peralatan penelitian 

 Biaya perjalanan 

 Biaya laporan 

 Biaya publikasi 

10. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian dan Pembahasan mencakup tiga aspek berikut: 

a. Hasil Penelitian 

Menggambarkan uraian informasi dari data-data primer maupun sekunder yang 

berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian kemudian 

disusun secara verbal mengikuti sistematika tertentu serta bergantung pada 

disiplin ilmunya dalam pemecahan masalah penelitian. 

b. Pembahasan 

Menggambarkan data hasil analisis secara sistematis, terperinci, dan kritis sesuai 

dengan kerangka pemikiran dengan menggunakan metode analisis yang telah 

ditentukan dan diinterpretasikan kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil 

penelitian terdahulu sehingga diperoleh temuan-temuan dalam bidang ilmu yang 

dikaji, apakah hasil analisis tersebut sejalan, menyimpang, atau bahkan bertolak 

belakang. 

c. Implikasi Hasil Penelitian 

Menggambarkan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi peneliti, 

masyarakat, pengembangan ilmu (aspek teoritis), maupun terapan ilmu (aspek 

praktis). 
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11. Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan 

menginterpretasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian agar 

tergambarkan secara jelas hubungannya dengan pembahasan, jawaban yang 

diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan data/informasi. 

b. Saran menjelaskan/menggambarkan sumbangan pemikiran peneliti berupa 

rekomendasi yang diangkat dari hasil analisis dan pembahasan yang menyangkut 

pengembangan lebih lanjut dalam kegiatan penelitian ini. 

12. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan 

pengutipan atau sesuai aturan IEEE. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan 

penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

13. Biodata Pengusul 

Biodata ketua dan anggota pengusul harus dilampirkan. Personalia yang terlibat 

dalam penelitian adalah mereka yang sesuai dengan bidangnya. Adapun contoh 

biodata pengusul seperti pada Lampiran 7. 

2.7 Ketentuan dan Prosedur Pengajuan Dana Bantuan Penelitian Internal 

Untuk memperoleh kepastian dalam pengajuan dana bantuan penelitian maka perlu 

dibuat ketentuan dan prosedur baku yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Madura. 

Ketentuan untuk pengajuan proposal penelitian sebagai berikut: 

a. Bantuan dana kegiatan penelitian internal diberikan untuk kegiatan penelitian 

kelompok dosen (minimal beranggotakan 2 orang dosen) 

b. Personil penelitian diperbolehkan lintas unit kerja 

c. Proposal wajib dilegalisasi pimpinan unit kerja (mengacu terhadap form. standar) 

d. Hibah/bantuan dana penelitian yang diberikan antara Rp 1.500.000,- sampai dengan 

Rp 3.000.000,-. 

e. Pengajuan proposal penelitian dilakukan secara daring melalui www.lppm.uim.ac.id 

f. Proposal yang dinyatakan layak untuk didanai akan diumumkan pada 

www.lppm.uim.ac.id 

g. Para penerima hibah penelitian internal wajib mengikuti monitoring dan evaluasi 

(Monev) dan seminar hasil yang diadakan oleh LPPM UIM. 

 

 

 

http://www.lppm.uim.ac.id/
http://www.lppm.uim.ac.id/
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Untuk flow chart prosedur pengajuan proposal penelitian sebagai berikut: 

Flow Chart Pengajuan Proposal Bantuan Dana Penelitian 

 

Ketua Tim Unit Kerja LP2M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1. flow chart prosedur pengajuan proposal penelitian 

2.8 Penilaian Proposal Penelitian 

Penilaian proposal didasarkan terhadap kriteria, indikator, bobot, skor, dan nilai, 

sehingga dapat diperoleh patokan yang akan menentukan proposal tersebut ditolak, 

diterima dengan revisi, atau diterima tanpa revisi. Adapun yang menjadi acuan para 

reviewer dalam penilaian proposal penelitian disajikan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Panduan Evaluasi Proposal Penelitian 

No Kriteria Indikator Bobot 
Skor 

(Penilaian) 

Nilai 

(Bobot x 

Skor) 

1. Judul dan 

Latar 

Belakang  

a. Inovasi ide dan gagasan 

b. Kekininan masalah yang diteliti 

c. Konsistensi judul, latar belakang, 

rumusan masalah dan tujuan penelitian 

30 1245  

2. Tinjauan 

Pustaka 

a. Dukungan dari kajian empiris 

terdahulu 

b. Relevansi dengan keilmuan penelti 

20 1245  

3. Metode 

Peneltian 

a. Ketepatan metode yang digunakan 

b. Kompleksitas pemodelan 

c. Alat analisis yang digunakan 

25 1245  

4. Sistematika, 

ruang lingkup 

penelitiam 

a. Kesesuaian sistematika 

b. Rasionalitas jadwal penelitian 

c. Rasionalisasi anggaran 

d. Ruang lingkup penelitian 

25 1245  

Jumlah 100   

 

Keterangan : 1=kurang; 2=cukup 4=baik; 5=sangat baik 

 

Proposal 

 

Melakukan Legalisasi 

Proposal yang telah 
dilegalisasi 

diserahkan kembali 

Ketua Tim Peneliti 
menerima proposal 

yang telah dilegalisasi 

LP2M menerima file 
proposal yang 

sudah diliegalisasi 
dalam bentuk .pdf 

dan .excel 
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2.9 Kriteria Keputusan Penelitian 

a. Seluruh hasil final penilaian reviewer di jumlahkan untuk kemudian di hitung nilai 

rata ratanya. 

b. Penilaian final reviewer adalah penilaian terhadap proposal yang sudah direvisi atau 

proposal yang langsung tidak direkomendasi untuk di revisi. 

c. Jika hasil rata rata dibawah 200 proposal di tolak 

Jika hasil rata rata di atas 200 sampai 299 diterima dengan revisi 

Jika hasil rata rata di atas 300 diterima  

Setiap proposal penelitian yang diterima oleh LP2M akan direview oleh tim reviewer 

universitas sesuai dengan kriteria penilaian proposal. 

2.10 Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian 

Setiap pelaksanaan kegiatan penelitian, harus dituangkan dalam sebuah perjanjian antara 

LP2M UIM sebagai lembaga penanggung jawab kegiatan dengan pihak peneliti. Peneliti 

yang mendapat sumber bantuan dana dari lembaga Universitas Islam Madura wajib 

menyampaikan laporan hasil penelitian sesuai kontrak pelaksanaan penelitian. 
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BAB 3  

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) INTERNAL 

 

3.1 Pendahuluan 

Dalam bab ini akan dijelaskan ketentuan pokok yang berkenaan dengan pengabdian 

kepada masyarakat antara lain mengenai kriteria dan persyaratan umum pengusul PKM, 

ketentuan umum, sistematika penulisan proposal, sistematika penulisan laporan hasil 

PKM, deskripsi sistematika penulisan proposal dan penulisan laporan hasil PKM, prosedur 

pengajuan proposal, penilaian proposal, kriteria keputusan penilaian proposal, 

penandatanganan perjanjian pelaksanaan kegiatan, dan laporan hasil. Hal ini dimaksudkan 

agar para dosen yang akan mengajukan sumber dana bantuan pengabdian kepada 

masyarakat dari Universitas Islam Madura  memperoleh kepastian dan pemahaman 

mengenai ketentuan yang ditetapkan. 

3.2 Tujuan 

Tujuan program program pengabdian masyarakat adalah:  

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen 

di lingkungan Universitas Islam Madura. 

b. Membentuk atau mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara 

ekonomi; 

c. Membantu  menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan 

bermasyarakat; dan 

d. Meningkatkan  keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain 

yang dibutuhkan (softskill dan hardskill) 

3.3 Luaran 

Hasil program pengabdian masyarakat wajib disebarluaskan dalam bentuk artikel 

yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau seminar nasional dan media online (web 

institusi UIM). 

3.4 Kriteria dan Pengusulan PKM 

a. PKM internal UIM bersumber dari dana UIM.  

b. PKM internal harus mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian 

kepada Masyarakat UIM tahun 2016-2020 yang bisa diunduh di 

www.lppm.uim.ac.id 

c. PKM internal adalah dosen tetap Universitas Islam Madura, dengan ketentuan:  

- Mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)  

http://www.lppm.uim.ac.id/
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- Pendidikan minimum S2  

- Jabatan fungsional maksimal Lektor  

- Tidak sedang menerima hibah eksternal lainnya 

d. Tim pengusul PKM berjumlah dua orang 

e. Pada tahun yang sama  setiap pengusul hanya boleh mengusulkan 1 (satu) judul 

PKM baik sebagai ketua atau sebagai anggota. 

f. Proposal yang diusulkan tidak sedang diajukan dan belum pernah diajukan pada 

skim hibah lainnya baik dalam lingkup kementerian riset dan teknologi, kementerian 

lain, lembaga swasta dan institusi lainnya.  

g. Usulan PKM harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh tim dosen 

h. Kegiatan PKM bisa berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan penerapan 

teknologi. 

3.5 Ketentuan Umum Penulisan Proposal dan Laporan Hasil PKM 

Ketentuan umum ini sifatnya memberikan arahan mengenai tatacara penulisan 

proposal dan penulisan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat, sebagai berikut: 

1. Penulisan judul harus jelas dan dirumuskan secara singkat 

2. Jenis huruf mengunakan Times New Roman  

3. Ukuran huruf 

a. Judul/tema, nama unit kerja, lembaga, tahun pada cover menggunakan ukuran 14. 

b. Penulisan huruf dalam tabel, gambar dan judul tabel serta judul gambar 

menggunakan ukuran huruf minimal 9 dan maksimal 11. 

c. Ukuran huruf untuk isi 12 

4. Nama atau identitas tabel ditulis di atas tabel, sedangkan untuk gambar ditulis di 

bawah gambar, letak penyimpanan nama tabel dan gambar di sisi kiri (rata kiri). 

5. Spasi penulisan isi 1.5, kecuali untuk penulisan saduran atau definisi yang jumlah 

barisnya lebih dari tiga baris. 

6. Ukuran kertas A4, dengan margin sebagai berikut : atas 3 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm, 

dan bawah 3 cm. 

7. Mengikuti sistematika penulisan yang ditetapkan 
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3.6 Sistematika Penulisan Proposal dan Laporan Hasil PKM 

3.6.1 Sistematika Penulisan Proposal PKM 

Setiap proposal PKM yang diajukan harus mengacu kepada ketentuan yang 

ditetapkan. Adapun ketentuan mengenai sistematika penulisan proposal sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL 

LEMBAR PENGESAHAN 

RINGKASAN 

PENDAHULUAN  

SOLUSI PERMASALAHAN 

METODE PELAKSANAAN 

JADWAL PELAKSANAAN 

DAFTAR PUSTAKA 

GAMBARAN IPTEK 

PETA LOKASI 

BIODATA PELAKSANA PKM 

RENCANA ANGGARAN BIAYA (Ms.Excel) 

Template penulisan proposal PKM dapat diunduh di www.lppm.uim.ac.id/download/ 

3.6.2 Sistematika Penulisan Pelaporan Hasil PPM 

Sistematika penulisan laporan hasil penelitian sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL 

LEMBAR PENGESAHAN 

RINGKASAN 

I. PENDAHULUAN 

II. SOLUSI PERMASALAHAN 

III. METODE PELAKSANAAN 

IV. JADWAL PELAKSANAAN 

DAFTAR PUSTAKA 

GAMBARAN IPTEK 

PETA LOKASI 

BIODATA PELAKSANA PKM 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

LAMPIRAN LAMPIRAN 

 LAMPIRAN DATA PKM (surat pernyataan mitra) 

 PUBLIKASI ILMIAH 

 PENGGUNAAN DANA KEGIATAN PKM 

 BIODATA PELAKSANA 

.pdf 

http://www.lppm.uim.ac.id/download/
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3.6.3 Penjelasan Sistematika Penulisan Proposal dan Laporan Hasil PPM 

Untuk lebih memberikan pemahaman, maka beberapa bagianpokok yang ada dalam 

sistematika penulisan laporan hasil kegiatan pengabdian kepadamasyarakat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

1. Halaman sampul proposal dan laporan hasil kegiatan PKM harus berwarna biru, 

berisi judul penelitian, logo UIM, nama peneliti atau tim peneliti, nama perguruan 

tinggi, dan tahun pengusulan, dengan contoh format pada Lampiran 4. 

2. Lembar Pengesahan 

Proposal dan Laporan hasil kegiatan PKM harus mencantumkan lembar pengesahan 

yang telah ditandatangani oleh ketua pengusul, ketua prodi dan dekan fakultas, 

disimpan pada lembar kedua. Contoh lembar pengesahan proposal pengabdian 

kepada masyarakat pada Lampiran 5 dan contoh lembar pengesahan laporan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat pada Lampiran 6 

3. Ringkasan 

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target 

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

masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana 

kegiatan yang diusulkan. 

4. Kata kunci 

Kata kunci merupakan rujukan istilah yang digunakan dalam pengabdian kepada 

masyarakat minimal duakata maksimal 5 kata. 

5. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan 

permasalahan mitra.Deskripsi lengkap bagian pendahuluan memuat hal-hal berikut. 

a. Analisis Situasi 

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang 

mencakup hal-hal berikut. 

- Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif 

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

mitra. Uraikan segi produksi dan manajemen usaha mitra. Ungkapkan 

selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra. 

- Untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif 

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

mitra. Jelaskan potensi dan peluang usaha mitra. Uraiankan dan kelompokkan 
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dari segi produksi dan manajemen usaha. Ungkapkan seluruh persoalan 

kondisi sumber daya yang dihadapi mitra 

- Untuk Mitra yang tidak  produktif secara ekonomi / social 

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

dengan  data dan gambar/foto.Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi 

saat ini misalnya terkait dengan layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, 

konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta 

aksara dan lain-lain.  

b. Permasalahan Mitra 

Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan prioritas mitra yang 

mencakup hal-hal berikut ini. 

- Untuk mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif: penentuan 

permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen yang telah 

disepakati bersama mitra. 

- Untuk mitra yang mengarah ke ekonomi produktif: penentuan permasalahan 

prioritas mitra baik produksi maupun manajemen untuk berwirausaha yang 

disepakati bersama. 

- Untuk mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial: nyatakan persoalan 

prioritas mitra dalam layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik 

sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan 

lain-lain. 

- Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan 

persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan 

program PKM. 

6. Solusi Permasalahan  

Solusi permasalahan maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua 

solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.Deskripsi 

lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut. 

a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan.Solusi 

harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra. 

b. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut 

baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi 

produktif / mengarah ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik 
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atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat yang tidak 

produktif secara ekonomi / sosial.  

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

dapat dikuantitatifkan. 

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

dilaksanakan 

7. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau 

langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi 

permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk mengatasi 

permasalahan sesuai tahapan berikut. 

a. Untuk mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif dan mengarah ke 

ekonomi produktif, maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan 

pada minimal 2 (dua) bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani pada 

mitra, seperti: 

- Permasalahan dalam bidang produksi. 

- Permasalahan dalam bidang manajemen. 

- Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain. 

b. Untuk mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial, nyatakan tahapan atau 

langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan 

spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara 

sistematis yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, 

kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain. 

c. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program. 

d. Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di 

lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan. 

8. Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan PKM disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan 

memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan. 

9. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan 

pengutipan.Hanya pustaka yang disitasi pada usulan yang dicantumkan dalam Daftar 

Pustaka. 
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10. Gambaran Iptek 

Gambaran iptek berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang 

akan diimplentasikan di mitra sasaran. 

11. Peta Lokasi 

Peta lokasi mitra sasaran berisikan gambar peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan 

penjelasan jarak mitra sasaran dengan PT pengusul. 

12. Rencana Anggaran Biaya 

Menggambarkan alokasi pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan. Rincian biaya 

kegiatan penelitian meliputi : 

 Biaya konsumsi kegiatan 

 Biaya banner 

 Biaya perjalanan 

 Biaya laporan 

 Biaya publikasi 

13. Biodata Pengusul 

Biodata ketua dan anggota pengusul PKM harus dilampirkan. Adapun contoh 

Biodata pengusul PKM seperti pada Lampiran 7. 

3.7 Ketentuan dan Prosedur Pengajuan Dana Bantuan Pengabdian kepada 

Masyarakat Internal 

Untuk memperoleh kepastian dalam pengajuan dana bantuan pengabdian kepada 

masyarakat maka perlu dibuat ketentuan dan prosedur baku yangberlaku dilingkungan 

Universitas Islam Madura.Ketentuan untuk pengajuan proposal pengabdian kepada 

masyarakat sebagai berikut: 

a. Bantuan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat internal diberikan untuk 

kegiatan penelitian kelompok dosen (minimal beranggotakan 2 orang dosen) 

b. Personil pengabdian kepada masyarakat kelompok dosen diperbolehkan lintas unit 

kerja 

c. Proposal wajib dilegalisasi pimpinan unit kerja (mengacu terhadap form. standar) 

d. Hibah/bantuan dana pengabdian kepada masyarakat yang diberikan antara Rp 

1.500.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,-. 

e. Pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring melalui 

www.lppm.uim.ac.id 

f. Proposal yang dinyatakan layak untuk didanai akan di umumkan melalui 

www.lppm.uim.ac.id 

http://www.lppm.uim.ac.id/
http://www.lppm.uim.ac.id/
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g. Para penerima hibah pengabdian kepada masyarakat internal wajib mengikuti 

monitoring dan evaluasi (MONEV) dan seminar hasil yang diadakan oleh LP2M 

UIM. 

Untuk flow chart prosedur pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat sebagai 

berikut: 

Flow Chart Pengajuan Proposal Bantuan Dana Penelitian 

 

Ketua Tim Unit Kerja LP2M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1. flow chart prosedur pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat 

 

3.8 Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 

Penilaian proposal didasarkan terhadap kriteria, indikator, bobot, skor, dan nilai, 

sehingga dapat diperoleh patokan yang akan menentukan proposal tersebut ditolak, 

diterima dengan revisi, atau diterima tanpa revisi. Adapun yang menjadi acuan para 

reviewer dalam penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat disajikan pada Tabel 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Proposal 

 

Melakukan Legalisasi 

Proposal yang telah 
dilegalisasi 

diserahkan kembali 

Ketua Tim Peneliti 
menerima proposal 

yang telah dilegalisasi 
LP2M menerima file 

proposal yang 
sudah diliegalisasi 
dalam bentuk .pdf 

dan .excel 
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Tabel 2.2 Panduan Evaluasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Kriteria Indikator Bobot 
Skor 

(Penilaian) 

Nilai 

(Bobot x 

Skor) 

1. Tema, Latar 
Belakang, 

Rumusan 

Masalah, 
tujuan 

pengabdian 

a. Inovasi ide dan gagasan 
b. Konsistensi tema, latar belakang, 

rumusan masalah dan tujuan 

pengabdian 

30 1245  

2. Ruang lingkup 

kegiatan dan 
waktu 

pengabdian 

a. Relevansi dengan keilmuan 

b. Keterlibatan mitra 
 

25 1245  

3. Metode 

kegiatan 

a. Ketepatan metode yang 

digunakan 
b. Bentuk / keragaman kegiatan 

c. Alat penunjang yang digunakan 

25 1245  

4. Manfaat 

pengabdian 

a. Relevansi dengan kebutuhan 

b. Masyarakat sasaran 
c. Kontribusi langsung yang 

dirasakan masyarakat 

e. Implikasi hasil pengabdian bagi 
masyarakat 

20 1245  

Jumlah 100   

Keterangan : 1=kurang; 2=cukup 4=baik; 5=sangat baik 

3.9 Kriteria Keputusan Penelitian 

a. Seluruh hasil final penilaian reviewer di jumlahkan untuk kemudian di hitung nilai 

rata ratanya. 

b. Penilaian final reviewer adalah penilaian terhadap proposal yang sudah direvisi 

atau proposal yang langsung tidak direkomendasi untuk di revisi. 

c. Jika hasil rata rata dibawah 200 proposal di tolak 

Jika hasil rata rata di atas 200 sampai 299 diterima dengan revisi  

Jika hasil rata rata di atas 300 diterima  

Setiap proposal PKM yang diterima oleh LP2M UIM akan direview oleh tim reviewer 

universitas dengan kriteria yang telah ditentukan. 

 

3.10 Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian  

Setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, harus dituangkan 

dalamsebuah perjanjian antara LP2M UIM sebagai lembaga penanggungjawab kegiatan 

dengan pihak penerima hibah. Dosen yang mendapat sumber bantuan dana dari lembaga 

Universitas Islam Madura wajib menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada 

masyarakat sesuai kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 
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Lampiran 1: Contoh Halaman Sampul Proposal dan Laporan Penelitian 

 

Contoh Halaman Sampul Proposal Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Halaman Sampul Laporan Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Usulan Penelitian 

JUDUL (penelitian yang diusulkan) 
 

 

 

Logo UIM 

 

 

 

Tim Pengusul: 

Nama dan NIDN (Ketua Peneliti) 

Nama dan NIDN (Anggota Peneliti) 
 

 

 

Universitas Islam Madura 

Tahun 

PENELITIAN INTERNAL 

 

 

 

Laporan Penelitian 

JUDUL (penelitian yang diusulkan) 
 

 

 

Logo UIM 

 

 

 

Tim Pengusul: 

Nama dan NIDN (Ketua Peneliti) 

Nama dan NIDN (Anggota Peneliti) 
 

 

 

Universitas Islam Madura 

Tahun 

 PENELITIAN INTERNAL 
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Lampiran 2: Contoh Halaman Pengesahan Proposal Penelitian Internal 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

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

2. Bidang Penelitian : ……………………………………………………………….. 

3. Identitas Ketua 

Peneliti 

  

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

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

 c. NIP/NIY : ……………………………………………………………….. 

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

 e. Disiplin Ilmu : ……………………………………………………………….. 

 f. Pangkat / 
Golongan 

: ……………………………………………………………….. 

 g. Jabatan : ……………………………………………………………….. 

 h. Fakultas : ……………………………………………………………….. 

 i. Alamat : ……………………………………………………………….. 

 j. Telepon/HP : ……………………………………………………………….. 

4. Nama Anggota 

Peneliti 

  

 a. Ketua peneliti : ……………………………………………………………….. 

 b. Nama anggota 1 : ……………………………………………………………….. 

 c. Nama anggota 2 : ……………………………………………………………….. 
5. Lokasi Penelitian : ……………………………………………………………….. 

6. Jumlah Biaya : ……………………………………………………………….. 

 Biaya UIM : .......................................................................................... 

 Biaya Mandiri : .......................................................................................... 

Pamekasan, …………………………….. 

Mengetahui   

Ketua Program Studi  Ketua Peneliti 

   

   

Cap dan tanda tangan  Tanda tangan 

Nama jelas dan NIP/NIK  Nama jelas dan NIP/NIK 
   

Mengetahui 

Dekan 

   

   

   

Cap dan tanda tangan 

Nama jelas dan NIP/NIK 
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Lampiran 3: Contoh Lembar Pengesahan Laporan Hasil Penelitian  Internal 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

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

2. Bidang Penelitian : ………………………………………………... 

3. Identitas Peneliti   

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

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

 c. NIP/NIY : ………………………………………………… 

 d. NIDN : ………………………………………………… 

 e. Disiplin Ilmu : ………………………………………………… 

 f. Pangkat / Golongan : ………………………………………………… 

 g. Jabatan : ………………………………………………… 
 h. Fakultas : ………………………………………………… 

 i. Alamat : ………………………………………………… 

 j. Telepon/HP : ………………………………………………… 

4. Lokasi Penelitian : ………………………………………………… 

5. Jumlah Biaya : ………………………………………………… 

 Biaya UIM : ............................................................................ 

 Biaya Mandiri : ............................................................................. 

                    Pamekasan, …………………………….. 

Mengetahui   

Ketua Program Studi  Ketua Peneliti 
   

   

Cap dan tanda tangan  Tanda tangan 

Nama jelas dan NIDN  Nama jelas dan NIDN 

   

Ketua  Mengetahui 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LP2M) 

 Dekan 

   

   

Cap dan tanda tangan  Cap dan tanda tangan 
Nama jelas dan NIDN  Nama jelas dan NIDN 

 

 

 

 

  



24 
 

Lampiran 4: Contoh Sampul Proposal dan Laporan PKM 

contoh Sampul Proposal PKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Sampul Laporan PKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

JUDUL PKM 

 

 

 

Logo UIM 

 

 

Oleh: 

Nama dan NIDN (Ketua PPM) 

Nama dan NIDN (Anggota PPM) 

 

 

 

Nama Perguruan Tinggi 

Tahun 

PKM  INTERNAL 

PPM  INTERNAL 
 

 
 

 

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

JUDUL PKM 
 

 

 

Logo UIM 

 

 

Oleh: 

Nama dan NIDN (Ketua PPM) 

Nama dan NIDN (Anggota PPM) 

 

 

 

Nama Perguruan Tinggi 

Tahun 

PKM  INTERNAL 



25 
 

Lampiran 5: Contoh Lembar Pengesahan Proposal PKM 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

Tema/Judul Kegiatan : ……………………………………………… 

1. Nama Mitra : ……………………………………………… 

2. Ketua kelompok dosen   

 a. Nama  : ……………………………………………… 

 b. NIP/NIY : ……………………………………………… 

 c. NIDN : ……………………………………………… 

 d. Jabatan/Golongan : ……………………………………………… 

 e. Jurusan/Fakultas : ……………………………………………… 

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

 g. Bidang Keahlian : ……………………………………………… 

 h. Alamat kantor : ……………………………………………… 
 i. Alamat rumah : ……………………………………………… 

3. Anggota Tim   

 a. Jumlah Anggota : ……………………………………………… 

 b. Nama anggota 1 : ……………………………………………… 

 c. Nama anggota 2 : ……………………………………………… 

4. Lokasi Kegiatan   

 a. Wilayah Mitra (desa/Kec) : ……………………………………………… 

 b. Kab/Kota/Propinsi : ……………………………………………… 

 c. Jarak PT : ……………………………………………… 

5. Keluaran yang dihasilkan : ……………………………………………… 
6. Jangka waktu dilaksanakan : ……………………………………………… 

7. Biaya Total : ……………………………………………… 

 Sumber lain : ……………………………………………… 

    

                    Pamekasan, …………………………….. 

Mengetahui  Ketua 

Ketua Program Studi  Pengusul PKM 

   

   

   

Cap dan tanda tangan  Tanda tangan 
Nama jelas dan NIDN  Nama jelas dan NIDN 

   

 

Mengetahui 

Dekan  

 

 

 

Cap dan tanda tangan 

Nama jelas dan NIDN 
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Lampiran 6: Contoh Lembar Pengesahan Laporan PKM  

 

LEMBAR PENGESAHAN 

Tema/Judul Kegiatan : ……………………………………………… 

1. Nama Mitra : ……………………………………………… 

2. Ketua kelompok dosen   
 a. Nama  : ……………………………………………… 

 b. NIP/NIY : ……………………………………………… 

 c. NIDN : ……………………………………………… 

 d. Jabatan/Golongan : ………………………………….................. 

 e. Jurusan/Fakultas : ……………………………………………… 

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

 g. Bidang Keahlian : ……………………………………………… 

 h. Alamat kantor : ……………………………………………… 

 i. Alamat rumah : ……………………………………………… 

3. Anggota Tim   
 a. Jumlah Anggota : ……………………………………………… 

 b. Nama anggota 1 : ……………………………………………… 

 c. Nama anggota 2 : ……………………………………………… 

 d. Jumlah mahasiswa : ……………………………………………… 

4. Lokasi Kegiatan   

 d. Wilayah Mitra (desa/Kec) : ……………………………………………… 

 e. Kab/Kota/Propinsi : ……………………………………………… 

 f. Jarak PT : ……………………………………………… 

5. Keluaran yang dihasilkan : ……………………………………………… 

6. Jangka waktu dilaksanakan : ……………………………………………… 

7. Biaya Total : ……………………………………………… 
 Sumber lain : ……………………………………………… 

    

                    Pamekasan, …………………………….. 

Mengetahui   

Ketua Program Studi  Ketua Pelaksana PKM 

   

   

Cap dan tanda tangan  Tanda tangan 

Nama jelas dan NIDN  Nama jelas dan NIDN 

   
Ketua  Mengetahui 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LP2M) 

 Dekan 

   

   

Cap dan tanda tangan  Cap dan tanda tangan 

Nama jelas dan NIDN  Nama jelas dan NIDN 
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Lampiran 7: Contoh Biodata Pengusul 

BIODATA KETUA PENGUSUL  

Nama  

NIDN/NIDK  

Pangkat/Jabatan  

E-mail  

ID Sinta  

h-Index  
 
Publikasi di Jurnal Internasional terindeks  

No Judul Artikel 

Peran (First author, 

Corresponding 
author, atau co-

author) 

 

Nama Jurnal, Tahun 
terbit, Volume, 

Nomor, P-ISSN/E- 

ISSN 

 

 
URL artikel 

(jika ada) 

  
 

  

 
Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2  
 
 

 

No 

 
 

 

Judul Artikel 

Peran (First author, 
Corresponding 

author, atau 

co-author) 

 
Nama Jurnal, Tahun 

terbit, Volume, 

Nomor, P-ISSN/E- 

ISSN 

 
 

URL artikel 

(jika ada) 

  
 

  

 
Prosiding seminar/konverensi internasional terindeks  
 

 

 

No 

 

 

 

Judul Artikel 

Peran (First author, 

Corresponding 

author, atau co-

author) 

 

Nama Jurnal, Tahun 

terbit, Volume, 

Nomor, P-ISSN/E- 

ISSN 

 

 

URL artikel 

(jika ada) 

  
 

  

Buku  

No Judul Buku Tahun Penerbitan ISBN Penerbit URL (jika ada) 

      

Perolehan KI 
 
 
No 

 
Judul KI 

Tahun 

Perolehan 

 
Jenis KI 

 
Nomor 

Status KI 

(terdaftar/granted) 

 
URL (jika ada) 

     

 

 


