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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah Swt. atas ma’unah dan ridha-Nya 
sehingga Pedoman Umum Pelaksanaan Riset dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Universitas 
Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) ini dapat selesai 
penyusunannya. 

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberi 
penjelasan mengenai pelaksanaan riset dan PPM institusi 
UMSIDA mencakup tata kelola, peta jalan, serta program-
programnya. Pedoman ini selanjutnya disebarluaskan 
khususnya kepada dosen peneliti dan pelaksana PPM 
UMSIDA serta pihak lain yang berkepentingan. 

Semoga ikhtiar ini dapat menjadi bagian dari langkah besar 
UMSIDA untuk merealisasikan visinya menjadi perguruan 
tinggi bermutu tingkat nasional tahun 2020. Kepada 
seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu usaha 
ini kami sampaikan terima kasih, jazakumullahu khayran 
kathira. 

 
 Sidoarjo, 28 Agustus 2017 

 Tim Penyusun 
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BAB I 

TATA KELOLA RISET DAN PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT (PPM) INSTITUSI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SIDOARJO 

 

Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Institusi 
UMSIDA yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah riset 
dan PPM yang dilakukan pada tingkat institusi dan 
terkoordinasi secara institusional di UMSIDA. Riset dan 
PPM Institusi UMSIDA merupakan wujud nyata dari 
implementasi dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan 
oleh UMSIDA di bidang riset dan PPM.  

Pelaksanaan Riset dan PPM Institusi UMSIDA perlu 
dirumuskan secara sistematis guna memfasilitasi dan 
mengarahkan riset dan PPM yang dilakukan oleh Institusi 
UMSIDA agar lebih terkoordinasi dan fokus sesuai dengan 
rencana strategis (Renstra) dan peta jalan (roadmap) riset 
dan PPM yang telah disusun.  

Adapun tata kelola riset dan PPM institusi UMSIDA secara 
umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

1. Skema Riset dan PPM Institusi 

Riset dan PPM Institusi UMSIDA mencakup seluruh 
kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan oleh dosen maupun lembaga yang ada di 
lingkungan UMSIDA, baik dengan skema kompetitif 
institusi, penugasan institusi, maupun mandiri. 

a. Skema kompetitif institusi adalah riset dan pengabdian 
kepada masyarakat yang didanai oleh UMSIDA melalui 



 
 

2 

mekanisme seleksi secara terbuka di lingkungan 
UMSIDA. 

b. Skema penugasan institusi adalah riset dan pengabdian 
kepada masyarakat yang merupakan bentuk amanat 
khusus secara kelembagaan dari UMSIDA untuk 
dilakukan oleh individu, tim, atau unit tertentu di 
lingkungan UMSIDA yang didasarkan pada 
pertimbangan urgensi dan nilai strategis suatu subyek 
riset dan PPM serta kompetensi dan kualifikasi 
pelaksana kegiatan. 

c. Skema mandiri adalah riset dan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen UMSIDA 
secara mandiri dalam kapasitasnya sebagai dosen 
UMSIDA dan dalam rangka pengembangan kompetensi 
dan keilmuan yang ditekuni. 

2. Ruang Lingkup Riset dan PPM Institusi 

Riset institusi UMSIDA mencakup kegiatan: 

a. riset dasar (basic or fundamental research); 

b. riset terapan (applied research); dan  

c. riset pengembangan (developmental research). 

PPM institusi UMSIDA fokus pada kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat dalam rangka aplikasi ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) bagi 
pengembangan masyarakat, baik dalam bentuk: 

a. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah 
(micro, small, and medium enterprise development) 
maupun  



 
 

3 

b. pengembangan tata kelola kehidupan publik (public 
management development) dan rekayasa sosial-budaya 
(socio-cultural engineering). 

3. Kriteria Riset dan PPM Institusi 

Riset dan PPM Institusi UMSIDA adalah riset dan PPM yang 
memenuhi kriteria umum sebagai berikut: 

a. Bersifat solutif, berorientasi pada pemecahan masalah 
yang ada, baik di dunia ipteks maupun di kehidupan 
masyarakat. 

b. Bersifat original, bukan plagiasi, duplikasi, atau 
replikasi dari kegiatan riset dan PPM yang telah 
dilaksanakan sebelumnya. 

c. Bersifat kolaboratif, artinya riset dan PPM institusi 
harus dilaksanakan oleh sebuah tim atau kelompok 
yang terdiri dari minimal dua dan maksimal tiga orang 
dosen yang memenuhi persyaratan periset dan 
pelaksana PPM institusi UMSIDA serta bisa melibatkan 
mahasiswa aktif UMSIDA dalam pelaksanaannya. 

d. Mendukung realisasi peta jalan dan Renstra riset dan 
PPM UMSIDA. 

e. Berbasis keunggulan lokal, yaitu mengupayakan dalam 
aktivitas riset dan PPM institusi untuk mempergunakan 
bahan dan potensi lokal, mengoptimalkan keunggulan 
produk dan kreativitas lokal, mengapresiasi kearifan 
lokal, serta menjawabi kebutuhan masyarakat. 

f. Bersifat Islami, yakni praktik riset dan PPM institusi 
harus mengindahkan dan memperkokoh nilai-nilai 
Islam yang berkemajuan. 
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4. Persyaratan Periset dan Pelaksana PPM Institusi 

Periset dan pelaksana PPM institusi UMSIDA harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Berstatus dosen tetap UMSIDA. 

b. Memiliki NIDN atau NIDK. 

c. Memiliki integritas dan semangat kolaboratif. 

d. Memiliki kompetensi keilmuan yang mendukung. 

e. Memenuhi aturan yang berlaku untuk pelaksanaan 
kegiatan riset dan PPM institusi UMSIDA. 

5. Proposal Riset dan PPM Institusi yang Diusulkan 

Proposal riset dan PPM yang diusulkan harus memenuhi 
kriteria untuk riset dan PPM institusi serta pengusul harus 
memenuhi persyaratan periset dan pelaksana PPM institusi 
UMSIDA. Proposal yang diusulkan harus mengikuti 
mekanisme dan prosedur serta format yang telah 
ditentukan. 

6. Prosedur Pengusulan dan Seleksi Proposal  

Pengusulan dan seleksi proposal riset dan PPM institusi 
UMSIDA dengan skema kompetitif mengikuti alur prosedur 
sebagai berikut: 

a. Tim periset dan pelaksana PPM mengajukan proposal 
riset dan PPM institusi ke UMSIDA melalui LPPM. 

b. LPPM membentuk komite penilai/reviewer proposal 
yang terdiri atas dosen yang memenuhi kriteria dan 
persyaratan. 

c. Komite penilai/reviewer proposal mengadakan 
penilaian sekaligus seleksi proposal yang layak untuk 
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didanai, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan proposal 
(bila perlu). 

d. LPPM membuat pengumuman tentang tim yang lolos 
seleksi dan didanai. 

e. LPPM membuat kontrak dengan tim yang proposalnya 
didanai. 

f. LPPM mengadakan pertemuan dengan tim yang 
proposalnya didanai untuk penandatanganan kontrak. 

g. LPPM mengajukan dana riset dan PPM institusi ke  
Rektor. 

h. Setelah pengajuan dana disetujui, LPPM memproses 
pencairannya.  

Pengusulan dan penilaian proposal riset dan PPM institusi 
UMSIDA dengan skema mandiri mengikuti alur prosedur 
sebagai berikut: 

a. Tim periset dan pelaksana PPM mengajukan proposal 
riset dan PPM institusi ke UMSIDA melalui LPPM. 

b. LPPM membentuk komite penilai/reviewer proposal 
yang terdiri atas dosen yang memenuhi kriteria dan 
persyaratan. 

c. Komite penilai/reviewer proposal mengadakan 
penilaian kelayakan proposal untuk dilaksanakan. 

d. LPPM membuat surat pemberitahuan kepada tim 
pengusul. 

e. LPPM membuat kontrak pelaksanaan riset dan PPM. 

f. Tim pengusul menandatangani kontrak pelaksanaan 
riset dan PPM. 
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Prosedur terkait riset dan PPM institusi UMSIDA dengan 

skema penugasan diatur tersendiri sesuai dengan 

keputusan Rektor.  

7. Ketentuan Penyusunan dan Pengiriman Proposal 

Proposal disusun sesuai dengan format template yang 
ditentukan dan dapat juga diunduh melalui sistem Aplikasi 
Pengembangan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(APRA) di laman LPPM (lppm.umsida.ac.id). Proposal yang 
telah selesai disusun dan lengkap persyaratannya 
dikirimkan secara daring melalui sistem APRA tersebut.  

8. Pembiayaan Riset dan PPM Institusi 

Riset dan PPM institusi dengan skema kompetitif dibiayai 
oleh UMSIDA sesuai dengan pagu pembiayaan tahun 
berjalan yang besaran dana untuk tiap usulan 
dimungkinkan berbeda didasarkan jenis riset dan PPM 
institusi, jumlah personalia tim, serta status dosen 
bersertifikasi atau belum. Besaran dana ditetapkan melalui 
keputusan Rektor berdasarkan pertimbangan Komite 
Penilai Proposal dan LPPM. Pembiayaan oleh UMSIDA juga 
diberikan untuk riset dan PPM institusi dengan skema 
penugasan.  

Sedangkan pembiayaan riset dan PPM institusi dengan 
skema mandiri sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim 
periset atau pelaksana PPM. Kegiatan riset dan PPM 
mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari LPPM dan 
ketua program studi. 

Di luar sumber pendanaan tersebut di atas, tim periset dan 
pelaksana PPM institusi dapat mengupayakan perolehan 
dukungan pendanaan dari sumber lainnya untuk riset atau 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/lppm.umsida.ac.id
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PPM institusi yang telah disetujui pelaksanaannya dengan 
menyampaikan pemberitahuan kepada UMSIDA melalui 
LPPM. 

9. Proses dan Kriteria Penilaian 

Proposal riset dan PPM institusi UMSIDA dinilai 
kelayakannya berdasarkan pertimbangan pokok bahwa 
proposal yang diusulkan telah memenuhi kriteria umum 
riset dan PPM institusi UMSIDA. Selain itu, proposal secara 
substantif dan metodologis menurut pertimbangan Komite 
Penilai Proposal juga dinilai telah memenuhi standar yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Garis besar proses penilaian atau seleksi proposal riset dan 
PPM institusi UMSIDA melewati tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi administrasi, mencakup kelengkapan proposal 
dan kesesuaian dengan format yang telah ditentukan. 

b. Evaluasi teknis, mencakup originalitas, rekam jejak tim 
periset atau pelaksana PPM, dan kelayakan usulan yang 
meliputi SDM, teknologi, sarana-prasarana, waktu, dan 
biaya. 

c. Evaluasi metodologis, mencakup prakiraan dapat 
terealisasinya riset atau PPM yang diusulkan serta 
dampaknya bagi pengembangan ipteks maupun 
masyarakat. 

d. Evaluasi kelayakan biaya, mencakup rincian komponen 
anggaran, kewajaran usulan biaya, serta kesesuaiannya 
dengan standar biaya yang berlaku. 
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10. Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi 

Riset dan PPM institusi UMSIDA harus dilaksanakan sesuai 
dengan proposal yang diajukan dan jadwal pelaksanaan 
yang telah direncanakan yakni maksimal selama delapan 
bulan. Kegiatan mulai dilakukan setelah ada 
penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang 
mendanai. 

Adapun monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan oleh 
tim yang dibentuk oleh LPPM. 

Di akhir pelaksanaan riset dan PPM institusi, tiap tim 
periset atau pelaksana PPM diharuskan melakukan 
pelaporan serta seminar hasil yang waktu pelaksanaannya 
diagendakan oleh LPPM. Dalam pelaporan dan seminar 
hasil tim periset atau pelaksana PPM juga diharuskan 
menunjukkan luaran yang telah diperjanjikan dalam 
proposal dan kontrak pelaksanaan riset dan PPM. 

Teknis proses pelaporan, sebagaimana penyusunan dan 
pengiriman proposal, dapat dilakukan melalui sistem APRA 
di laman LPPM (lppm.umsida.ac.id). 

11. Pelaporan Hasil 

a. Mengumpulkan satu laporan hardcopy ke program studi 
dan satu softcopy ke LPPM. 

b. Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil pada 
waktu yang telah ditentukan, akan menerima sanksi; 
tidak diperkenankan mengajukan proposal untuk 
periode berikutnya dan diharuskan mengembalikan 
dana secara penuh ke universitas. 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/lppm.umsida.ac.id
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12. Seminar Hasil  

a. Dilakukan saat akhir penulisan laporan Riset dan PPM 
institusi di depan komite penilai. 

b. Dalam rangka penyebarluasan informasi hasil riset dan 
PPM, maka dipandang perlu diadakan seminar hasil 
yang dihadiri unsur dosen dan mahasiswa. Selanjutnya 
bisa didiseminasikan di tingkat program studi dan 
publik secara umum. 

13. Luaran Riset dan PPM  

Ragam luaran riset dan PPM institusi diorientasikan untuk 
dapat memenuhi salah satu dari dua bentuk, yaitu publikasi 
ilmiah atau perolehan hak kekayaan intelektual baik 
berupa hak cipta (copyright) atau hak kekayaan industri 
(industrial property right). Wujud luarannya bisa berupa 
artikel jurnal, bahan ajar, buku ber-ISBN, TTG, metode, blue 
print, purwarupa, sistem, kebijakan atau model, maupun 
luaran lainnya yang relevan. 

14. Penjaminan Mutu Riset dan PPM Institusi 

Pelaksanaan penjaminan mutu atas pelaksanaan riset dan 
PPM institusi UMSIDA sesungguhnya telah berlangsung 
secara integratif melalui proses tata kelola yang disusun 
secara sistemik dengan acuan standar yang terukur dan 
prosedur yang jelas. Di luar ini, kegiatan penjaminan mutu 
juga dilakukan melalui penilaian dan pengukuran secara 
khusus yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) 
bekerjasama dengan LPPM terutama mengenai sejauhmana 
kinerja riset dan PPM di lingkungan UMSIDA ditinjau dari 
standar mutu yang ada termasuk yang ditetapkan oleh 
Kemenristekdikti yang mencakup 8 standar, yaitu standar 
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hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar 
pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar 
pengelolaan, serta standar pendanaan dan pembiayaan. 
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BAB II 

TEMA UNGGULAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT (PPM) INSTITUSI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SIDOARJO 

 

UMSIDA telah menetapkan kebijakan bahwa riset dan PPM 
harus diarahkan fokus pada pendekatan multidisiplin ilmu 
yang tersebar pada setiap fakultas dan program studi yang 
ada, mencakup: agama, pendidikan, ekonomi, sosial politik, 
psikologi, pertanian, rekayasa, informatika, hukum dan 
ilmu kesehatan. Dari 10 (sepuluh) kategori bidang ilmu 
pengetahuan tersebut dapat dikristalisasikan menjadi 2 
(dua) fokus riset dan PPM unggulan, yaitu: energi dan 
pangan alternatif serta sosial dan humaniora. 

Bidang energi dan pangan alternatif mencakup ketahanan 
dan keamanan energi serta pangan berbasis lokal yang 
produktif, berkinerja tinggi, dan berdaya saing. Bidang 
sosial dan humaniora mencakup penguatan struktur dan 
kultur sosial, sumber daya manusia, pembaharuan hukum, 
dan tata kelola kelembagaan yang produktif, berkinerja 
tinggi serta berdaya saing. Dua fokus utama riset dan PPM 
UMSIDA ini selanjutnya dijabarkan dalam ragam tema 
unggulan yang berorientasi pada upaya pengembangan 
IPTEKS berbasis potensi lokal menuju Indonesia 
berkemajuan. 

Tema unggulan bidang energi dan pangan alternatif adalah 
sebagai berikut: 

1. Bioindustri pengolahan tanaman pangan halal; 
2. Bioindustri pengolahan tanaman hortikultura halal; 
3. Pengembangan teknologi bioenergi terbarukan 

berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal; 
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4. Pengembangan agroteknologi tanaman penghasil 
pangan alternatif sehat dan berkelanjutan; 

5. Pengembangan agroteknologi tanaman bioenergi 
berkelanjutan; 

6. Diseminasi dan implementasi teknologi penghara energi 
dan sumber pangan sehat dan berkelanjutan pada 
masyarakat; 

7. Pangan aman, sehat dan halal. 

Tema unggulan bidang sosial dan humaniora meliputi: 

1. Pemerintahan yang efektif; 
2. Pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan kebijakan; 
3. Inovasi dan implementasi model, media, dan teknologi 

pembelajaran; 
4. Pengembangan kelembagaan dan kebijakan pendidikan; 
5. Pengembangan produktivitas dan kesejahteraan 

manusia; 
6. School well being; 
7. Pengembangan asesmen serta intervensi untuk 

kebahagiaan manusia; 
8. Penguatan hukum perdata dan hukum pidana dalam 

upaya pembaruan hukum di Indonesia. 

Program dan kegiatan riset dan PPM Institusi UMSIDA 
didorong untuk dapat terarah dan merealisasikan 
keunggulan yang telah ditetapkan tersebut. 
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BAB III  

PROGRAM RISET INSTITUSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 

 

Riset institusi UMSIDA dipetakan ke dalam 4 (empat) 
bentuk program, yaitu: 

a. Riset Dasar Institusi (RDI).  

Program RDI mendukung percepatan pencapaian 
Renstra riset UMSIDA berupa temuan dasar. Target 
tingkat kesiapan teknologinya adalah TKT 2 atau 3. 
Luaran wajib dari RDI adalah publikasi di jurnal 
internasional atau prosiding seminar internasional 
terindeks. 

b. Riset Terapan Institusi (RTI).  

Program RTI mendukung percepatan pencapaian 
renstra riset UMSIDA berupa temuan terapan. Target 
tingkat kesiapan teknologinya adalah TKT 4 hingga 6. 
Luaran wajib dari RTI adalah HKI, TTG, metode, blue 
print, purwarupa, sistem, kebijakan atau model. 

c. Riset Pengembangan Institusi (RPI).  

Program RPI mendukung percepatan pencapaian 
renstra riset UMSIDA berupa penelitian pengembangan. 
Target tingkat kesiapan teknologinya adalah TKT 7. 
Luaran wajib dari RPI adalah HKI, TTG, metode, blue 
print, purwarupa, sistem, kebijakan atau model. 

d. Riset al-Islam dan Kemuhammadiyahan (RIM) 

Program RIM mendukung percepatan pencapaian 
renstra riset UMSIDA bidang keagamaan dan 
kemuhammadiyahan. Target tingkat kesiapan 
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teknologinya adalah TKT 2-6. Luaran wajib dari RIM 
adalah publikasi di jurnal internasional atau prosiding 
seminar internasional terindeks, bahan ajar, HKI, TTG, 
metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan atau 
model. 

Fokus dan tema riset institusi yang diambil merujuk pada 
fokus dan tema-tema unggulan riset UMSIDA sebagaimana 
telah disajikan di Bab II. Geneologi penyusunan program ini 
dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 

Genealogi Program Riset Institusi 
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BAB IV  

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) 
INSTITUSI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 

 

PPM institusi UMSIDA dipetakan ke dalam 2 (dua) bentuk 
program, yaitu: 

a. PPM Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(PPM-UMKM). 

Program PPM-UMKM mendukung percepatan 
pencapaian Renstra PPM UMSIDA berupa 
pengembangan UMKM melalui aplikasi ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Program ini 
menjadikan unit, kelompok, atau gabungan kelompok 
UMKM sebagai kelompok sasaran kegiatan PPM-UMKM. 
Kegiatan bisa fokus pada aspek legalitas, manajemen, 
teknologi tepat guna, sumber daya manusia, 
permodalan, produksi, pengembangan produk, hingga 
pemasaran dan pengembangan pasar UMKM. Target 
PPM-UMKM adalah adanya peningkatan kinerja UMKM 
sasaran, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang 
ditunjukkan oleh indikator-indikator terukur. 

b. PPM Pengembangan Tata Kelola Kehidupan Publik 
(PPM-TKP). 

Program PPM-TKP mendukung percepatan pencapaian 
Renstra PPM UMSIDA berupa pengembangan tata kelola 
kehidupan publik melalui aplikasi ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni (ipteks). Adapun kelompok sasaran 
dari PPM-TKP adalah masyarakat secara umum. 
Program ini dapat fokus antara lain pada upaya 
peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan 
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masyarakat, rekayasa sosial-budaya, hingga penguatan 
nilai-nilai etika dan keagamaan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Ditargetkan ada peningkatan 
kualitas tata kelola kehidupan publik yang ditunjukkan 
oleh indikator-indikator terukur. 

Fokus dan tema PPM institusi merujuk pada keunggulan 
masing-masing sebagaimana telah disajikan di Bab II. 
Genealogi penyusunan program ini dapat dilihat pada 
Gambar 2.  

 

Gambar 2 
Genealogi Program PPM Institusi 

 

  

•Agama 

• Pendidikan 

• Ekonomi 

• Sosial Politik 

• Psikologi 

• Pertanian 

•Rekayasa 

• Informatika 

•Hukum 

• Kesehatan 

Kategori Bidang 
Ilmu 

• Energi dan 
pangan 
alternatif 

• Sosial  dan 
humaniora 

Fokus PPM 

Tema-tema 
Unggulan • PPM 

Pengembangan 
Usaha Mikro, 
Kecil, dan 
Menengah (PPM-
UMKM) 

• PPM 
Pengembangan 
Tata Kelola 
Kehidupan Publik 
(PPM-TKP) 
 

Program PPM 
Institusi 
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SISTEMATIKA USULAN RISET DASAR INSTITUSI (RDI), 

RISET TERAPAN INSTITUSI (RTI), DAN RISET 

PENGEMBANGAN INSTITUSI (RPI) *) 

Usulan Riset Dasar/Terapan/Pengembangan Institusi 
maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk 
halaman sampul, pengesahan,  dan lampiran), yang ditulis 
menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan 
jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan 1 spasi dan ukuran 
kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan 
sebagai berikut.  

HALAMAN SAMPUL (Templat 1) 

HALAMAN PENGESAHAN (Templat 2) 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Templat 3) 

DAFTAR ISI  

RINGKASAN (maksimum satu halaman)  

Kemukakan tujuan yang ingin dicapai serta metode yang 
akan dipakai. Ringkasan harus mampu menguraikan secara 
cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang 
diusulkan yang sejalan dengan renstra penelitian 
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.  

BAB 1. PENDAHULUAN  

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan 
diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. 
Dalam bab ini, secara singkat uraikan bagaimana riset yang 

                                                           
*) 

Sistematika usulan riset institusi ini mengadopsi sistematika usulan 

riset hibah Kemenristekdikti dalam panduan edisi XI tahun 2017. 
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diusulkan mendukung capaian renstra dan peta jalan 
penelitian UMSIDA, khususnya peta jalan dan luaran 
penelitian  

a. bidang unggulan untuk Riset Dasar Institusi  
b. bidang unggulan terkait untuk Riset Terapan dan 

Pengembangan Institusi.  

Pada bab ini juga dijelaskan  

a. Riset Dasar Institusi 
temuan dan luaran inovasi apa yang ditargetkan 
serta kontribusinya pada pengembangan keilmuan 
unggulan UMSIDA. 

b. Riset Terapan Institusi 
temuan dan luaran inovasi apa yang ditargetkan 
serta kontribusinya pada pembangunan 
lokal/nasional/internasional yang terkait langsung 
dengan riset unggulan UMSIDA. 

c. Riset Pengembangan Institusi 
temuan dan luaran apa yang ditargetkan serta 
kontribusi dari hasil pengembangan 
model/produk/purwarupa yang terkait langsung 
dengan riset unggulan UMSIDA. 

Buatlah rencana capaian sesuai dengan luaran yang 
ditargetkan dan lamanya penelitian yang akan dilakukan. 

BAB 2. RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN UMSIDA  

Riset Dasar dan Terapan Institusi: 

Dalam bab ini (maksimum 3 halaman untuk Riset Terapan 
Institutsi), uraikan dan ulas renstra penelitian Universitas 
Muhammadiyah Sidoarjo, khususnya peta jalan penelitian 
bidang unggulan, luaran penelitian yang terkait dengan 
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penelitian yang diusulkan, dan bagaimana sinergi antar 
kelompok penelitian dibangun guna menghasilkan inovasi 
yang ditargetkan. Jelaskan pula pentingnya riset yang 
diusulkan dalam mendukung capaian renstra penelitian 
Universitas Muhammadiyah SIdoarjo.  

Riset Pengembangan Institusi: 

Kemukakan peta jalan penelitian, kebaruan dan ringkasan 
hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga 
tergambar penelitian ini memiliki 
model/produk/purwarupa skala lab/kondisi ideal yang 
akan dikembangkan sampai pada uji coba di lingkungan 
sebenarnya dalam bidang yang diteliti dan pada akhir 
program mencapai TKT 7. Peta jalan penelitian pengusul 
yang mengacu kepada Rencana Strategis Penelitian 
(Renstra Penelitian) atau bidang unggulan perguruan tinggi 
sebagai acuan primer. Narasi kebaruan penelitian dibangun 
dengan menggunakan referensi daftar pustaka yang up to 
date dan relevan. Ringkasan hasil penelitian sebelumnya 
dijelaskan dengan jelas sehingga menunjukkan telah 
dihasilkan produk/prototype skala lab yang telah 
dihasilkan di penelitian sebelumnya dengan HKI yang telah 
didaftarkan. Narasi mengenai prospek 
komersialisasi/hilirisasi dari model/produk/prototype 
dipaparkan melalui suatu studi kelayakan sederhana yang 
meliputi potensi pasar (permintaan dan kebutuhan) dari 
model/produk/purwarupa, perhitungan keekonomian dan 
peta persaingan model/produk/purwarupa dan prospek 
komersialisasi apabila berhasil di industrialisasi. 
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BAB 3.  

Riset Dasar dan Terapan Institusi: 

TINJAUAN PUSTAKA  

Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, peta 
jalan penelitian pengusul yang mengacu kepada renstra 
penelitian atau bidang unggulan UMSIDA sebagai acuan 
primer serta hasil penelitian yang mutakhir dan relevan 
dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. 
Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan 
dan hasil yang sudah dicapai oleh pengusul.  

Riset Terapan Institusi: 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alir penelitian 
yang menggambarkan apa yang akan dilaksanakan untuk 
pengembangan model/produk/purwarupa skala lab untuk 
dikembangkan ke skala lingkungan sebenarnya. Metode 
penelitian dibuat secara overall sesuai total durasi waktu 
penelitian multi tahun yang diusulkan kemudian dibuat 
juga metodologi pertahunnya secara garis besar. Metode 
penelitian untuk tahun yang diusulkan harus dituliskan 
dengan terperinci serta memuat secara utuh tahapan 
penelitian dengan jelas. Setiap tahapan penelitian memiliki 
indikator capaian yang terukur. Luaran penelitian yang 
dijanjikan ditulis secara terperinci baik jenis maupun 
jumlahnya. 
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BAB 4.  

Riset Dasar dan Terapan Institusi: 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alir penelitian 
yang menggambarkan apa yang akan dilaksanakan sesuai 
dengan peta jalan penelitian UMSIDA. Dianjurkan agar 
dalam bagan alir dikaitkan dengan capaian/luaran peneliti 
yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk melanjutkan 
kegiatan penelitian yang akan diusulkan dan yang akan 
dikerjakan selama periode penelitian. Metode harus 
memuat secara utuh tahapan penelitian dengan jelas, 
luaran, dan indikator capaian yang terukur di setiap 
tahapan. Uraian metode, jadwal, dan anggaran perlu dibuat 
sesuai dengan masa penelitian yang diusulkan. 

Riset Pengembangan Institusi: 

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN  

4.1 Anggaran Biaya  

Anggaran penelitian mengacu pada PMK tentang SBK Sub 
Keluaran Penelitian yang berlaku. Besarnya anggaran yang 
diusulkan tergantung pada kategori penelitian dan bidang 
fokus penelitian yang diusulkan. Uraian anggaran juga 
mencakup dukungan anggaran dari pihak mitra yang 
terkait. Mitra wajib menyediakan anggaran untuk 
mendukung penelitian baik in kind dan in cash. Besar 
kontribusi dari incash minimal 15 persen dari dana yang 
disetujui oleh Kemenristekdikti dan masuk kedalam RAB.  
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4.2 Jadwal Penelitian  

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram untuk 
rencana penelitian yang diajukan. 

BAB 5.  

Riset Dasar dan Terapan Institusi: 

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN   

5.1 Anggaran Biaya  

Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada 
kategori penelitian (berdasarkan pagu riset UMSIDA) dan 
bidang fokus penelitian yang diusulkan. Biaya ini sudah 
termasuk biaya pencapaian luaran wajib dan biaya luaran 
tambahan yang akan dicapai.  

5.2 Jadwal Penelitian  

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram batang 
(bar chart) untuk rencana penelitian yang diajukan.  

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan 
tahun (bukan sistem nomor), dengan urutan abjad nama 
pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka 
yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan 
dalam Daftar Pustaka.  

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian  

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

Lampiran 3. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian 
tugas. 

Lampiran 4. Nota kesepahaman MOU atau pernyataan 
kesediaan dari mitra (apabila ada).  

Lampiran 5. Biodata ketua dan anggota tim pengusul. 

Lampiran 6. Surat pernyataan ketua peneliti. 
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Templat 1. Format Halaman Sampul 

 

USULAN  

RISET DASAR/TERAPAN/PENGEMBANGAN INSTITUSI 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN 

 

 

TIM PENGUSUL 

Nama ketua lengkap dengan gelar (NIDN) 
Nama Anggota lengkap dengan gelar (NIDN) 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 
Bulan dan Tahun  
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Templat 2. Format Halaman Pengesahan 

HALAMAN PENGESAHAN 
RISET DASAR/TERAPAN/PENGEMBANAN 

 
Judul Penelitian  : ……………………………………………  
Kode/Nama Rumpun Ilmu  : ……… / …..…..………………………... 
Bidang Unggulan PT  : ……………………………………………  
Topik Unggulan   : ……………………………………………  
Ketua Peneliti  

a. Nama Lengkap  : ……………………………………………  
b. NIDN    : ……………………………………………   
c. Jabatan Fungsional  : ……………………………………………   
d. Program Studi  : …………………………………………… 
e. Nomor HP   : ……………………………………………   
f. Alamat surel (e-mail)  : …………………………………………… 

Anggota Peneliti  
d. Nama Lengkap  : …………………………………………… 
e. NIDN    : …………………………………………… 
f. Perguruan Tinggi  : …………………………………………… 

Lama Penelitian  : ………… bulan  
Biaya Penelitian   : Rp ……………………………. 

- diusulkan ke UMSIDA  : Rp …………….  
- dana institusi lain  : Rp ……………. /(in kind) …….…… 

 
Kota, tanggal-bulan-tahun 

Mengetahui,  
Dekan     Ketua Peneliti,  
 
Tanda tangan    Tanda tangan  
 
(Nama Lengkap)    (Nama Lengkap)  
NIP/NIK ……….   NIP/NIK  …………. 
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Templat 3. Format Identitas dan Uraian Umum  

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 
 
1. Judul Penelitian   : …………….………..……………………  
2. Tim Peneliti  

No Nama Jabatan 
Bidang 

Keahlian 
Instansi 

Asal 

Alokasi 
Waktu 

(jam/minggu) 
1 …………………. Ketua …………..  …………  …………… 
2 …………………. Anggota 1 …………..  …………  …………… 
3 …………………. Anggota 2 …………..  …………  …………… 

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

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

5. Usulan Biaya Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
  Rp .........................................  

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

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

8. Temuan yang ditargetkan (metode, teori, produk, atau 
masukan kebijakan) 
…………………………………………………………………………………  

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan 
tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan 
fundamental dan orisinal yang akan mendukung 
pengembangan iptek) 
…………………………………………………………………………………  

10. Kontribusi pada pencapaian renstra UMSIDA (uraian 
sedikitnya 2 paragraf) 
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…………………………………………………………………………………  
11. Rencana luaran yang ditargetkan  

 

No 
Jenis Luaran 

Target 
Capaian Kategori Sub Kategori 

Wa
jib 

Tamba
han 

1 Artikel ilmiah 
dimuat di jurnal 

Internasional 
bereputasi 

   

Nasional 
Terakreditasi 

   

2 Artikel ilmiah 
dimuat di 
prosiding 

Internasional 
Terindeks 

   

Nasional    
3 Invited speaker 

dalam temu 
ilmiah 

Internasional    
Nasional    

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 
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7 Model/Purwarup
a/Desain/Karya 
seni/ Rekayasa 
Sosial 

    

8 Bahan Ajar     
9 Tingkat Kesiapan 

Teknologi (TKT) 
    

*) Target capaian diisi dengan yang sesuai: tidak ada, draf, 
submitted, reviewed, accepted, published, terdaftar, sudah 
dilaksanakan, granted, produk, penerapan, diproses penerbit, 
atau sudah terbit.  

 
12. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama 

jurnal ilmiah internasional bereputasi atau nasional 
terakreditasi dan tahun rencana publikasi) 
…………………………………………………………………………………  
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KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL 

RDI 

No Kriteria Penilaian 
Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

1 Masalah yang diteliti:  
a. Kontribusi pada iptek-

sosbud, 
b. Perumusan masalah 

dalam kaitannya dengan 
renstra penelitian 
UMSIDA 

20   

2 Rekam jejak tim peneliti 20   
3 Dukungan dana (incash/in 

kind) dari internal 
perguruan tinggi 

15   

4 Keutuhan peta jalan 
penelitian 

15   

5 Potensi tercapainya luaran:  
a. Temuan baru (teori, 
metoda, kebijakan), dan  
b. Publikasi, HKI, bahan ajar, 
model/kebijakan dan lain-
lain 

30   

 Jumlah 100   

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

 Nilai = bobot × skor  
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RTI 
No Kriteria Penilaian Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

1 Keterkaitan antara proposal 
penelitian terhadap capaian road 
map/keunggulan Renstra 
Penelitian Universitas 
Muhammadiyah Sidoarjo 

20   

2 Rekam jejaktim peneliti 20   
3 Dukungan dana (incash/in kind) 

dari internal perguruan tinggi 
15   

4 Keutuhan peta jalan penelitian 15   
5 Potensi tercapainya luaran:  

a. Temuan baru (teori, metoda, 
kebijakan), dan  
b. Publikasi, HKI, bahan ajar, 
model/kebijakan dan lain-lain 

30   

 Jumlah 100   

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

 Nilai = bobot × skor 
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RPI 
No Kriteria Penilaian Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

1 Keterkaitan antara proposal 
penelitian terhadap capaian road 
map/keunggulan Renstra 
Penelitian UMSIDA 

15   

2 a. Rekam jejaktim peneliti 
b. Hasil riset yang telah 

diperoleh sebelumnya 
(kepemilikan HKI, publikasi, 
dan lain-lain) 

15 
15 

  

3 Dukungan dana (incash/in kind) 
dari mitra 

15   

4 Kebaruan dan Prospek 
Komersialiasasi 

15   

5 Potensi tercapainya luaran:  
a. Produk/proses teknologi TRL 

7; atau  
b. Publikasi, HKI, bahan ajar, 

teknologi tepat 
guna,model/kebijakan, 
rekayasa sosial dan lain-lain; 

25 
 

  

 Jumlah 100   

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

 Nilai = bobot × skor 
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KRITERIA PENILAIAN PEMBAHASAN PROPOSAL 
 
RDI 

No Kriteria Penilaian 
Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

1 Kemampuan presentasi dan 
penguasaan materi penelitian 

10   

2 Kesesuaian usulan dengan peta 
jalan dan Keunggulan dalam 
Rencana Strategis Penelitian 
(Renstra Penelitian) UMSIDA 

25   

3 Metode penelitian:  
a. Makna ilmiah  
b. Orisinalitas  
c. Kemutakhiran  
d. Pola pendekatan dan 
kesesuaian metode  

25   

4 Potensi tercapainya luaran:  
a. Temuan baru (teori, metoda, 
kebijakan), dan  
b. Publikasi, HKI, bahan ajar, 
model/kebijakan dan lain-lain; 
atau  

30   

5 Kelayakan (rekam jejak tim 
peneliti, dukungan dana dari 
institusi/mitra, jadwal 
pelaksanaan, usulan 
pembiayaan)  

20   

 Jumlah 100   

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

 Nilai = bobot × skor  
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RTI 
No Kriteria Penilaian Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

1 Kemampuan presentasi dan 
penguasaan materi penelitian 

15   

2 Kesesuaian usulan dengan peta 
jalan dan Keunggulan dalam 
Rencana Strategis Penelitian 
(Renstra Penelitian) UMSIDA 

15   

3 Keutuhan peta jalan dan manfaat 
penelitian 

20   

4 Potensi tercapainya luaran:  
a. Temuan baru (teori, metoda, 
kebijakan), dan  
b. Publikasi, HKI, bahan ajar, 
model/kebijakan dan lain-lain; 

30   

5 Kelayakan (rekam jejak tim 
peneliti, dukungan dana dari 
institusi/mitra, jadwal 
pelaksanaan, usulan 
pembiayaan)  

20   

 Jumlah 100   

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

 Nilai = bobot × skor  
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RPI  
No Kriteria Penilaian Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

1 a. Kemampuan presentasi dan 
penguasaan materi penelitian  
b. Kehadiran mitra/investor 

10 
10 

  

2 Kesesuaian usulan dengan peta 
jalan dan Keunggulan dalam 
Rencana Strategis Penelitian 
(Renstra Penelitian) UMSIDA 

10   

3 Kebaruan dan Prospek 
Komersialisasi/Hilirisasi dari 
pengembangan 
model/produk/purwarupa 

20   

4 Potensi tercapainya luaran:  
a. Produk/proses teknologi 

TRL 7 
b. Publikasi, HKI, bahan ajar, 

teknologi tepat guna, 
model/kebijakan, rekayasa 
sosial , dll. 

35   

5 Kelayakan (rekam jejak tim 
peneliti, dukungan dana dari 
institusi/mitra, jadwal 
pelaksanaan, usulan 
pembiayaan)  

15   

 Jumlah 100   

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

 Nilai = bobot × skor   



 

KOMPONEN PENILAIAN  
MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN 

 

No Komponen Penilaian Keterangan 
Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

1 Publikasi 
ilmiah 

Internasional tidak 
ada 

draf submitted accepted published RDI=50 
RTI=30 
RPI=30 

  

Nasional 
terakreditasi 

     

2 Sebagai 
pemakalah 
dalam 
temu 
ilmiah 

 tidak 
ada 

draf terdaftar sudah dilaksanakan All=10   

Internasional     
Nasional     

3 Hak kekayaan intelektual: 
paten, paten sederhana, hak 
cipta, indikasi geografis, 
perlindungan varietas 
tanaman, perlindungan 
topografi sirkuit terpadu 

tidak 
ada 

draf terdaftar Granted RDI=30 
RTI =50 
RPI=50 

  

    

Lain-lain sesuai dengan 
bdang focus 

tidak 
ada 

draf produk Penerapan 

    
4 Bahan Ajar tidak 

ada 
draf diproses 

penerbit  
sudah terbit RDI =10 

RTI=10 
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5 Produk/ 

model/purwarupa/desain/ 
karya seni/ rekayasa sosial 

tidak 
ada 

draf produk  RPI=35   

      
6 Kesesuaian Logbook dengan 

capaian riset 
tidak 

sesuai 
kurang 
sesuai 

cukup 
sesuai 

 RPI=10   

      
 Jumlah 100   

 
 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. 

  



 

KRITERIA PENILAIAN SEMINAR HASIL  
 

No Kriteria Penilaian 
Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

1 Kesesuaian hasil dengan 
tujuan dan sasaran riset 

RDI=20 
RTI=25 

  

2 Kemampuan presentasi dan 
materi presentasi 

RPI=30   

3 Realisasi capaian luaran 
penelitian sesuai rencana 

RDI=20 
RTI=25 
RPI=30 

  

4 Kontribusi hasil penelitian 
pada Renstra penelitian 
perguruan tinggi 

RDI=20 
RTI=20 

  

5 Luaran penelitian khususnya 
temuan (teori,metoda, 
kebijakan) baru 

RDI=30 
RTI=20 

  

6 Luaran penelitian berupa 
produk/prototype sdh 
dikembangkan dan diujicoba 
di lingkungan yang 
sebenarnya 

RPI=40   

 Jumlah 100   

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

 Nilai = bobot × skor  
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KRITERIA PENILAIAN POSTER  
 

No Kriteria Penilaia n 
Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

1 Substansi (tujuan, metode, 
hasil) 

40   

2 Kejelasan Informasi:  
- Terbaca (visible)  
- Terstruktur (structured) 

30   

3 Daya Tarik (tata letak, 
pewarnaan, keserasian) 

30   

Jumlah 100   

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

 Nilai = bobot × skor  
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Templat 4. Format Surat Kesediaan dari Mitra Industri 
dalam RPI 
 

 
SURAT KESEDIAAN MITRA INDUSTRI/INVESTOR 

 
Dengan ini kami menyatakan bersedia sebagai mitra untuk 
pelaksanaan riset dengan judul: 

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

Yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah 
Sidoarjo dengan kontribusi pendanaan dalam bentuk: 

 in cash (minimal 15%) sebesar Rp …………………….. 
(terbilang ……………………………); dan/atau 

 in kind senilai Rp…………………..…… (terbilang 
……………..……………………………………..)  

Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat 
digunakan seperlunya.  
 
Mengetahui:      Kota, tanggal-bulan-tahun  
Ketua LPPM,    Pimpinan mitra industri,  
 

Meterai Rp 6.000,- 
Cap dan tanda tangan  Cap dan tanda tangan  
 
(Nama Lengkap)   (Nama Lengkap)  
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Templat 5. Format Surat Pernyataan Ketua Pengusul 
 

 
SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  :  …………………………………. 

NIDN  : …………………………………. 

Pangkat / Golongan  : …………………………………. 

Jabatan Fungsional : …………………………………. 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul: 

………………………………….…………………………………… 

Yang diusulkan dalam skema ………………..… (tulis skema 
penelitian/pengabdian)…………..… untuk tahun anggaran 
………. bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh 
lembaga/sumber dana lain. 

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian 
dengan pernyataan ini; maka saya bersedia dituntut dan 
diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah 
diterima ke kas UMSIDA. 

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

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Yang menyatakan, 

Tanda tangan 

(Nama Lengkap) 
NIP/NIK  
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SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL ABDIMAS †) 

Usulan Pengabdian pada Masyarakat (PPM/Abdimas) 

maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk 

halaman sampul, pengesahan, dan lampiran), yang ditulis 

menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan 

jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan 1 spasi dan ukuran 

kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan 

sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL (Templat 5) 

HALAMAN PENGESAHAN (Templat 6) 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Templat 7) 

DAFTAR ISI 

RINGKASAN PROPOSAL 

BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1  Analisis Situasi 
1.2  Permasalahan Mitra 

 
BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

                                                           
†) 

Sistematika usulan pengabdian kepada masyarakat institusi ini 

mengadopsi sistematika usulan riset hibah Kemenristekdikti dalam 
panduan edisi XI tahun 2017. 
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BAB 5. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

5.1  Anggaran Biaya 
5.2  Jadwal Kegiatan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

Lampiran 1.  Justifikasi Anggaran PPM/Abdimas. 

Lampiran 2.  Gambaran Ipteks yang akan dilaksanakan 
pada mitra.  

Lampiran 3.  Surat pernyataan kesediaan bekerjasama dari 
mitra bermeterai Rp 6.000.  

Lampiran 4.  Biodata ketua dan anggota tim pengusul. 

Lampiran 6.  Surat pernyataan ketua peneliti. 
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