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KATA PENGANTAR 

Assalaamu’alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh 

Roadmap Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ATAS ini menjelaskan kebijakan dan 

mekanisme Penelitian dan Pengabdian Masyarkat untuk rentang waktu 2022 sampai dengan 

2027. 

Buku ini memuat uraian skema Program Penelitian dan panduan Publikasi Ilmiah Penelitian, yang 

di dalamnya juga memuat penjelasan  tentang tata cara pengajuan, seleksi proposal, monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan hasil kegiatan 

Kami kemampuan keuangan dalam rangka mendukung program Penelitian masih perlu 

ditingkatkan untuk menjawab banyaknya persoalan. Oleh karena itu, upaya-upaya kreatif 

dosen/peneliti dalam melaksanakan penelitian sangat diperlukan dengan menjalin kerjasama 

dengan instansi pemerintah maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri. 

 

Buku ini jauh dari sempurna akan tetapi  diharapkan dapat memicu semangat penelitian dosen di 

lingkungan ATAS yang dikelola oleh LPPM sehingga pelaksanaan penelitian dilakukan secara 

efektif dan efisien  

Atas selesainya Buku ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada semua pihak  atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari 

menggagas dan menyusun sampai dengan selesainya buku ini 

Wassalamu’alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh, 

Bandung,  Januari 2022 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perguruan tinggi vokasi 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, penelitian di 

perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. diperjelas juga dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60 yang menjelaskan salah satu kewajiban dosen untuk 

melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa penelitian di 

Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, 

Perguruan tinggi pendidikan vokasi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan 

lebih banyak lagi invensi dan inovasi yang menghasilkan hilirisasi teknologi tepat guna, 

menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan produksi dan penggunaan komponen dalam negeri 

untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor hal ini tertuang dalam Buku Panduan 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi Edisi 1 tahun 2021, yang 

mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 

Tahun 2017-2045 

Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau 

dipatenkan. Hasil penelitian di tingkat perguruan tinggi diharapkan bermanfaat untuk:  

1. pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;  

2. peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;  

3. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;  

4. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan  

5. perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan 

Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang 

sistem penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di 

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi pendidikan vokasi dapat: 
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1. menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

2. melaksanakan penelitian unggulan sesuai kapasitas sumber daya yang dimiliki; 

3. meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian; 

4. melaksanakan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, 

dan dunia industri; 

5. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual 

secara nasional dan internasional. 

Penelitian diharapkan dapat memenuhi standar sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang 

dituangkan dalam Dokumen Mutu Standar Pengabdian sebagai berikut : 

1. Standar hasil penelitian  

2. Standar isi penelitian  

3. Standar proses penelitian  

4. Standar penilaian penelitian  

5. Standar peneliti  

6. Standar sarana dan prasarana penelitian  

7. Standar pengelolaan penelitian  

8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

 

Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi merupakan kegiatan sivitas akademika 

dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dijelaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 dan 48. Tujuan 

pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah: 

1. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 

2. mengembangkan model pemberdayaan masyarakat; 

3. meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat; 

4. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau 

persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; 
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5. melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, 

secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 

6. melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan 

martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya 

alam. 

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat juga 

sesuai dengan Dokumen Mutu Standar Pengabdian Masyarakat ATAS yaitu :  

1. Standar hasil pengabdian masyarakat  

2. Standar isi pengabdian masyarakat  

3. Standar proses pengabdian masyarakat  

4. Standar penilaian pengabdian masyarakat  

5. Standar pengabdian masyarakat  

6. Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat  

7. Standar pengelolaan pengabdian masyarakat  

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat 

 

1.2. Tujuan Penyusunan Roadmap Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ATAS 

Roadmap Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ATAS dirancang dengan tujuan untuk 

mewujudkan ATAS sebagai Pendidikan Tinggi vokasi berbasis Riset dengan meningkatkan 

kualitas dan kuantitas penelitian yang mampu menjadi dasar bagi pelaksanaan tridharma. Dengan 

adanya Roadmap ini, diharapkan dapat memberi arah terhadap penelitian, yang akan dilakukan 

oleh dosen/peneliti di ATAS, serta mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan 

(stakeholders).  

Hasilnya dapat digunakan untuk mendukung ATAS  dalam rangka menuju Pendidikan Tinggi  yang 

dapat mengelola kegiatannya secara mandiri. Program penelitian unggulan juga dikembangkan 

untuk membentuk ilmuwan yang siap berkreasi dan berinovasi dalam rangka menghasilkan produk 

kedirgantaraan yang berbasis kepakaran.  

Penyusunan Roadmap ini diharapkan dapat : 

a. Mendukung ATAS menuju Perguruan Tinggi vokasi berbasis riset;  

b. Membentuk dan mengembangkan riset unggulan;  
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c. Mengefisiensikan penggunaan dana penelitian yang tersedia;  

d. Meningkatkan fokus penelitian bagi dosen/Peneliti 

e. Meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian, berupa publikasi pada jurnal 

internasional dan nasional terakreditasi, dan HaKI;  

f. Meningkatkan relevansi pemanfaatan hasil penelitian dalam Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ATAS dapat dicapai, 

Direktur ATAS , melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kedapa Masyarakat (LPPM ATAS) 

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.  

LPPM ATAS juga senantiasa membangun kerja sama dengan berbagai lembaga mitra, baik di 

tingkat nasional maupun internasional.  

LPPM ATAS memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama untuk melaksanakan koordinasi, 

penentuan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

Di tingkat nasional, kerja sama dilakukan dengan lembaga pemerintah, seperti kementerian/non-

kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya  

Kebijakan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan budaya meneliti dan pengabdian kepada 

masyarakat bagi para dosen serta merangsang terbentuknya kelompok-kelompok peneliti yang 

handal dan mengaplikasikan hasil penelitian dengan melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat secara merata. 

 

1.3. Arah Kebijakan Penelitan dan Pengabdian Kepada Masyarakat ATAS 

Sesuai dengan amanat UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; serta 

upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan ATAS , kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta memberikan solusi berdasarkan kajian 

akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat.  Pengelolaan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk:  



 

10 | P a g e  
 

DRAFT 

a) mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;  

b) meningkatkan daya saing di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;  

c) meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang bermutu;  

d) meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

 Seiring dengan komitmen ATAS  menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan 

unggul, pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan 

agar mampu kompetitif di tingkat nasional dan nasional. Arah kebijakan penelitian yang tertuang 

dalam RIP ATAS  adalah mengembangkan penelitian terapan (applied research) serta penelitian 

yang menghasilkan produk inovasi. Penelitian terapan merupakan penelitian yang diarahkan untuk 

menciptakan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya 

(iptek-sosbud) yang berorientasi pada solusi atas suatu ermasalahan tertentu secara praktis.   

 

 

1.4. Ketentuan Umum 

LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat ATAS yang diuraikan sebagai berikut.  

a) Ketua peneliti/ pelaksana pengabdian adalah dosen ATAS  

b) Anggota peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen ATAS, pegawai kontrak profesional, 

dosen diluar institusi atau mitra  penelitian /pengbdian.  

c) Dosen dengan jabatan akademik Lektor ke atas boleh mengajukan usulan hibah penelitian 

internal maksimal 2 judul per tahun (2 usulan sebagai ketua peneliti atau, 1 usulan sebagai 

ketua dan 1 usulan sebagai anggota atau 2 usulan sebagai anggota) dan atau 2 judul per 

tahun untuk usulan pengabdian masyarakat (2 usulan sebagai ketua pelaksana atau, 1 

usulan sebagai ketua pelaksana dan 1 usulan sebagai anggota atau 2 usulan sebagai 

anggota).  

d) Usulan Penelitian dan atau Pengabdian Kepada Masyarakat (proposal) diajukan dan harus 

mendapatkan persetujuan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM ATAS). 

e) Penelitian atau Pengabdian Kepada Masyarakat yang dihentikan sebelum waktunya akibat 

terbukti melakukan tindak pelanggaran seperti memperoleh pendanaan ganda atau 

mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian masyarakat yang telah didanai maka 

ketua peneliti/pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian 
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atau pengabdian yang sumber pendanaannya dari LPPM selama 2 tahun berturut-turut dan 

diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke Institusi 

f) Ketua peneliti/pelaksana pengabdian yang mengundurkan diri sebagai Dosen ATAS  maka 

wajib menunjuk salah satu anggota peneliti sebagai ketua peneliti pengganti. Apabila 

ketentuan di atas tidak tercapai maka ketua peneliti wajib mengembalikan dana yang telah 

diterima ke institusi.  

g) LPPM ATAS  diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada sistem 

penjaminan mutu ATAS 

h) Peneliti dan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat wajib membuat Catatan Harian 

(logbook) dalam melaksanakan kegiatanya..  

i) Peneliti atau Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak berhasil memenuhi 

luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi yang akan diatur dalam kontrak 

penelitian.  

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada 

standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ATAS  sesuai dengan 

rambu-rambu yang telah ditetapkan.  

 

1.5. Sumber Pendanaan 

Pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya 

Keluaran (SBK), yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran Penelitian. 

Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada 

SBK Riset. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, 

kategori, skema, dan bidang fokus penelitian. Rincian RAB memuat komponen belanja bahan, 

pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan, luaran wajib, dan luaran tambahan. 

Sumber pendanaan untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ATAS 

diperoleh dari  

1. Dana sendiri dari peneliti  

2. Dana dari ATAS atau Yayasan 

3. Dana Riset Kompetitiv Nasional dari DPRN 

4. Dana Desentralisasi Penelitian dari DPRN 

5. Dana Kejasama Penelitian dengan pihak lain (pemerintah/swasta dalam dan luar negeri) 

 

1.6. Tingkat Kesiapterapan Teknologi 
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Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah mengeluarkan 

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat 

Kesiapterapan Teknologi.  

Pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) wajib dilakukan terhadap teknologi hasil 

kegiatan penelitian dan pengembangan yang didanai dengan anggaran pemerintah atau 

dikerjasamakan dengan pemerintah. 

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) dibagi menjadi 9 tingkat yaitu 

1. TKT1 Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan  

2. TKT2 Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi  

3. TKT3 Pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting 

secara analitis dan eksperimental  

4. TKT4 Validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium  

5. TKT5 Validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan  

6. TKT6 Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang 

relevan  

7. TKT7 Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya  

8. TKT8 Sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam 

lingkungan sebenarnya  

9. TKT9 Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian 
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BAB 2 

ROADMAP PENELITIAN 

 

2.1. Pendahuluan 

Roadmap Penelitain ATAS mecerminkan Misi dan Visi ATAS  juga sebagai implementasi dari  

Renstra ATAS, dan dengan rumpun keilmuan yang berkaitan dengan keilmuan penerbangan  

dalam implementasinya penelitain harus  sesuai dengan  Sistim Penjamin Mutu Internal  ATAS, 

dan skeme penelitan mengikuti skema penelitian program Vokasi 

 

2.2. Roadmap Penelitian ATAS  

Roadmap Penelitian ATAS untuk jangka waktu selama 5 tahun (2022 – 2027) yang digambarkan 

seperti gambar 2.1 dibawah ini, dimana sebagai acuannya adalah RIP ATAS, yang merupakan 

implementasi dari Misi dan Visi ATAS. 

Roadmap penelitian ATAS tahun 2022 – 2027 dibagi menjadi 3 skema penelitian yaitu ; Skema 

Penelitian Dasar, Skema Penelitian Terapan , Skema Penelitian Pengembangan yang dapat 

digambarkan seperti pada gambar 2.1 dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Roadmap Penelitan ATAS periode waktu 2022 – 2027 
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2.3. Penelitian Dasar. 

 

2.3.1.  Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) 

 

Skema penelitian ini bersifat mono tahun, (jangka waktu penelitian 1 tahun), dengan skema 

pendanaan bisa dari peneliti sendiri, ATAS atau Yayasan, Mitra, atau dari Skema 

Pendanaan Penelitian Kompetitif Nasional - Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi. 

(Ditjen Diksi) 

a. Pendahuluan  

Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam 

rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuan 

dalam melaksanakan penelitian. Pengusul diharapkan mempublikasikan hasil 

penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional serta dapat menjadi 

landasan awal untuk dilanjutkan ke pamanfatan hasil dan atau untuk program pengabdian 

kepada masyarakat. 

Hasil penelitian skema ini dapat terimplementasi atau dimanfaatkan oleh pengguna. 

b. Tujuan PDP sebagai berikut: 

1. membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pemula; 

2. menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya 

dalam jurnal ilmiah baik nasional, atau satu artikel di jurnal internasional, atau prosiding 

seminar internasional; 

3. menginisiasi penyusunan peta jalan penelitian. 

 

c. Luaran Penelitian 

Luaran wajib PDP berupa Laporan feasibility study produk yang dikembangkan dan satu 

artikel di jurnal nasional terakreditasi, atau satu artikel di jurnal internasional, atau satu artikel 

di prosiding seminar internasional.  

Laporan Feasibility Study berisi identifikasi kebutuhan pelanggan dan peta pasar 

(pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai solusi permasalahannya). Feasibility Study 

juga memuat pemetaan calon pengguna untuk produk/model terapan/jasa yang 

direncanakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan berupa 

kesiapterapan teknologi TK1, TK2 dan TK3. 
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d. Persyaratan Pengusul 

1. ketua pengusul berpendidikan S2 dengan maksimal jabatan fungsional Asisten Ahli atau 

belum memiliki jabatan fungsional yang berasal dari PT Klaster Binaan dan Madya; 

2. anggota pengusul 1-2 orang; 

3. anggota pengusul tidak dibatasi jenjang jabatan fungsional dan pendidikan; dan 

4. pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua. 

 

2.4. Penelitian Terapan 

 

2.4.1.  Penelitian Produk Vokasi 

Penelitian bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 2-3 tahun dan luaran akan dievaluasi 

setiap tahun. dengan skema pendanaan bisa dari peneliti sendiri, ATAS atau Yayasan, Mitra,  

atau dari Skema Pendanaan Penelitian Kompetitif Nasional - Direktorat Akademik 

Pendidikan Tinggi Vokasi. (Ditjen Diksi) 

 

a. Pendahuluan 

Penelitian Produk Vokasi merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi 

dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari 

riset dasar untuk menghasilkan produk hilirisasi. Penelitian Produk Vokasi adalah model 

penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks yang 

langsung dimanfaatkan oleh industri, pemerintah dan masyarakat melalui kolaborasi dengan 

penggunanya. Penelitian ini berorientasi produk Ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan 

laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil 

Penelitian Produk Vokasi akan berada di tingkat 4 sampai dengan tingkat 6. Dalam kegiatan 

risetnya penelitian dalam skema ini dapat dimulai dari TKT3 namun harus berarkhir pada 

TKT 4,5 atau 6 yang menghasilkan produk terapan. 

Skema Penelitian Produk Vokasi ini dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam 

atau luar negeri. Mitra Penelitian dan Mitra Pengguna wajib terlibat dalam penelitian. Hasil 

penelitian diharapkan dapat dilanjutkan ke tahap penelitian pengembangan. Produk yang 

dihasilkan dalam penelitian produk vokasi diharuskan memiliki relevansi dengan arah 

kebijakan dalam Prioritas Riset Nasional dan Rencana Induk Riset Nasional.  

 

b. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian Produk Vokasi sebagai berikut: 
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1. meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan perguruan tinggi pendidikan vokasi 

untuk menghasilkan produk terapan Vokasi yang bisa bermanfaat untuk industri, 

Pemerintah dan kemasyarakatan; 

2. memperkuat peta jalan industri yang bersifat multidisiplin; 

3. membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra pengguna hasil penelitian;  

4. mendapatkan kepemilikan KI yang memberikan nilai tambah secara ekonomi dan sosial. 

 

 

c. Luaran Penelitian 

Luaran Penelitian Produk Vokasi: 

1. Tahun pertama berupa laporan Feasibility Study produk yang dikembangkan dan ber-

kekayaan intelektual  

2. Tahun kedua dan atau ketiga berupa prototipe produk beserta dokumentasi hasil uji 

coba kinerja produk.  

3. Laporan Feasibility Study berisi analisis kebutuhan pelanggan, kondisi pasar, teknis, 

financial, dan ekonomis. Hasil analisis selanjutnya diwujudkan dalam bentuk perjanjian 

kerjasama dengan mitra pengguna hasil penelitian (produk/model terapan/jasa). 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan berupa 

kesiapterapan teknologi TK4, TK5 dan TK6 

 

d. Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul Penelitian Produk Vokasi sebagai berikut: 

1. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, 

atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor;  

2. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal satu artikel di jurnal 

internasional dan/atau jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 2 sebagai 

penulis pertama atau corresponding author dibuktikan dengan mencantumkan URL 

artikel dimaksud; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama 

yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional; 

atau minimal memiliki satu KI (paten/ paten sederhana minimum terdaftar dan 

lainnya bersertifikat); 

3. KI yang dimaksud poin 2 adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian 

namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, 

skripsi, tesis, desertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya; 

4. memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan 

kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian. Adanya dukungan pendanaan oleh 

mitra menjadi nilai tambah dari usulan; 
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5. institusi mitra yang dimaksud pada poin 4 adalah mitra calon pengguna yang relevan 

dengan produk penelitian;  

6. anggota pengusul 2-3 orang dan minimum 1 orang anggota berasal dari mitra pengguna 

yang dibuktikan dengan surat penunjukkan dari mitra pengguna; dan 

7. Mendeskripsikan teknologi yang dikembangkan bersama mitra yang berisi: spesifikasi 

produk dan proyeksi pasar. 

 

 

2.4.2. Skema Penelitian Produk Vokasi Unggulan Perguruan Tinggi 

Penelitian bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 2-3 tahun dan luaran akan dievaluasi 

setiap tahun; dengan skema pendanaan bisa dari peneliti sendiri, ATAS atau Yayasan, 

Mitra, atau dari Skema Pendanaan Penelitian Desentralisasi - Direktorat Akademik 

Pendidikan Tinggi Vokasi. (Ditjen Diksi) 

 

a. Pendahuluan 

Skema Penelitian Produk Vokasi Unggulan Perguruan Tinggi ditujukan untuk mendapatkan 

solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan. Penelitian 

Produk Vokasi Unggulan Perguruan Tinggi adalah model penelitian yang lebih diarahkan 

untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks yang langsung dimanfaatkan oleh 

industri, pemerintah dan masyarakat melalui kolaborasi dengan penggunanya. Penelitian 

ini berorientasi produk Ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan 

atau lingkungan yang relevan.  

Skema Penelitian Produk Vokasi Unggulan Perguruan Tinggi ini dapat dilakukan untuk 

penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Mitra Penelitian dalam penelitian produk 

vokasi unggulan perguruan tinggi berasal dari Dunia Usaha dan Dunia Industri, 

Pemerintahan dan Organsiasi kemasyarakata. Mitra dalam penelitian ini tidak saja menjadi 

pengguna langsung dari luaran penelitian tetapi juga wajib terlibat dalam penelitian.. Hasil 

penelitian diharapkan dapat dilanjutkan ke tahap penelitian pengembangan.  

 

b. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian Produk Vokasi Unggulan Perguruan Tinggi sebagai berikut: 

1. meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan perguruan tinggi pendidikan vokasi 

untuk menghasilkan produk terapan Vokasi yang bisa bermanfaat untuk industri, 

Pemerintah dan kemasyarakatan; 

2. memperkuat peta jalan industri yang bersifat multidisiplin 

3. membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra pengguna hasil penelitian;  
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4. mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

humaniora yang memberikan nilai tambah secara ekonomi dan sosial. 

 

c. Luaran Penelitian 

1. Tahun pertama berupa laporan Feasibility Study produk yang dikembangkan ber-

kekayaan intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Perlindungan Varietas 

Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).  

2. Tahun kedua dan atau ketiga berupa prototipe produk beserta dokumentasi hasil uji 

coba kinerja produk.  

3. Laporan Feasibility Study berisi analisis teknis, financial, dan ekonomis. Hasil analisis 

selanjutnya diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan mitra pengguna 

hasil penelitian (produk/model/jasa). Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan 

luaran tambahan berupa kesiapterapan teknologi TK4, TK5 dan TK6 

 

 

2.5. SKEMA PENELITIAN PENGEMBANGAN PRODUK INOVASI VOKASI (P3IV) 

Penelitian bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 2-3 tahun dan luaran akan dievaluasi 

setiap tahun. dengan skema pendanaan bisa dari peneliti sendiri, ATAS atau Yayasan, 

Mitra atau dari Skema Pendanaan Penelitan Penugasan  - Direktorat Akademik Pendidikan 

Tinggi Vokasi. (Ditjen Diksi) 

 

a. Pendahuluan 

Skema penelitian pengembangan merupakan proses tahap akhir penelitian, Luaran dari 

skema Pengembangan ini diharapkan dapat menghasilkan produk komersial. 

Penelitian ini diarahkan untuk peningkatan produktifitas komersialisasi produk hasil riset 

yang dilindungi oleh Kekayaan Intelektual. Dalam penelitian ini diperlukan keterlibatan 

mitra industri sebagai investor dan anggota peneliti.. Skema P3IV dapat dilakukan untuk 

penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat 

dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium. 

 

b. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian Pengembangan Unggulan PT sebagai berikut: 

1. menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, yang siap diterapkan  

2. merealisasikan peta jalan teknologi atau hasil riset yang bersifat multidisiplin yang 

menghasilkan produk komersial 

3. membangun kemitraan Academic, Bussiness, Government, and Community (ABGC). 
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4. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi pendidikan 

vokasi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri. 

 

c. Luaran Penelitian 

Luaran wajib Penelitian Pengembangan sebagai berikut. 

1. Tahun pertama berupa dokumen feasibility study yang divalidasi mitra dan dokumen 

hasil uji prototipe produk laik industri pada lingkungan terbatas. Laporan Feasibility 

Study berisi dokumen kelayakan pasar, dokumen kelayakan teknis produksi, dokumen 

kelayakan keuangan, dokumen kelayakan manajemen, dokumen kelayakan 

lingkungan, dokumen kelayakan sosial, dan dokumen kelayakan hukum. 

2. Tahun kedua berupa dokumen hasil uji prototipe produk laik industri pada lingkungan 

sebenarnya yang dilindungi dengan Kekayaan Intelektual “Desain Industri”. 

3. Tahun ketiga berupa dokumen hasil uji produk industri pada lingkungan sebenarnya 

dan dokumen business plan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran 

tambahan berupa kesiapterapan teknologi TK7, TK8 dan TK9. 

 

d.  Persyaratan Pengusul  

Persyaratan pengusul Penelitian Pengembangan Unggulan PT sebagai berikut:  

1. ketua pengusul yang ditunjuk berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal 

Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; 

2. ketua pengusul yang ditunjuk memiliki rekam jejak publikasi memiliki paten/paten 

sederhana dengan status terdaftar atau granted atau KI lainnya yang bersertifikat 

dengan substansi terkait usulan penelitian atau minimal dua artikel di database 

terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author dibuktikan 

dengan mencantumkan URL artikel dimaksud;  

3. memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan 

komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal sebesar 10% 

dari dana yang diajukan;  

4. anggota pengusul minimum 3–5 orang dan minimum 1 orang anggota berasal dari 

mitra investor yang dibuktikan dengan surat penunjukan oleh mitra investor; dan 5. 

Mendeskripsikan teknologi yang dikembangkan bersama mitra yang berisi: 

spesifikasi produk dan proyeksi pasar. 
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BAB III 

ROAD MAP  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)  

 

Sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas : PT berkewajiban 

menyelenggarakan Tridharma PT Pasal 60 huruf a UU Nomor 14; Permendikbud No. 03 Tahun 

2020 yang memuat peraturan terkait Merdeka Belajar dan kampus Merdeka dan Permendikbud 

No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi yang memuat Standar Pengabdian 

kepada masyarakat yang berlaku di seluruh negara Republik Indonesia 

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Deputi Bidang Penguatan Risbang 

Kemenristek/BRIN menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

(PKM)  yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan 

(sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal.  

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKM, khususnya masyarakat produktif 

secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan 

pemasaran. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib mengungkapkan 

rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan, 

peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-lain 

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan program strategis ATAS mengembangkan ilmu 

pengetahuan. Pengabdian masyarakat harus dijalankan dengan berbasis pada kompetensi dosen 

dan diprioritaskan pada upaya untuk memperkaya wawasan keilmuan yang dikembangkan  sesuai 

dengan program studi 

Tujuan Program Pengabdian Kepada Masyarakat adalah : 

1. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat sesuai Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

2. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi setempat 

3. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat 

4. Memberikan solusi berbasis pada analisis situasi sesuai kebutuhan, tantangan atau 

persoalan yang ada di masyarakat 

5. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata 

ekonomi, politik, social dan budaya 

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

martabat manusia berkeadilan gender, inklusi sosial dan kelestarian SDA 

Program Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan program mono tahun dengan skema  
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PKM ATAS adalah program moni tahun dengan Tema disesuaikan dengan Visi dan Misi, 

Renip  ATAS dan kebutuhan masyarakat serta diselaraskan dengan program pemerintah, 

yaitu : 

1. Skema Program IPTEKS Masyarakat 

2. Skema Program IPTEK Pengembangan Kewilayahan (PIPK) 

3. Skema Program Pengembangan Usaha Produk Inovasi Vokasi (PPUIPIV) 

 

 

 

3.1. PROGRAM IPTEKS MASYARAKAT (PIM) 

a. Pendahuluan 

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PIM, khususnya masyarakat 

produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen 

usaha dan pemasaran (hulu hilir usaha). Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang 

ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan 

seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, 

memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-lain. 

 

 

b. Tujuan Kegiatan 

Tujuan Kegiatan Tujuan PIM sebagai berikut: 

1. membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi 

dan sosial; 

2. membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan 

bermasyarakat; dan 

3. meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain 

yang dibutuhkan (softskill dan hardskill). 

 

c. Luaran Kegiatan 

Luaran wajib PIM sebagai berikut: 

1. peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai 

permasalahan yang dihadapi. 

2. satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN, atau prosiding ber 

ISBN dari seminar nasional/internasional; 

3. satu artikel pada media massa cetak/elektronik; dan 

4. video kegiatan;  
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5. melibatkan 2-5 orang mahasiswa yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari 

MBKM  

6. minimal 10 SKS dalam 1 tahun pelaksanaan; 

7. permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua lingkup masalah yang 

membutuhkan kepakaran yang berbeda;  

8. mendukung transformasi Pendidikan Tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU);  

9. jarak dari perguruan tinggi vokasi pengusul maksimum 200 km; dan 

10. Anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mitra minimal 40% dari 

total anggaran yang diajukan. 

 

d. Persyaratan Persyaratan Pengusul PIM sebagai berikut:  

1. pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, 

minimal dua kompetensi, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan 

tinggi vokasi lainnya;  

2. pengusul hanya boleh melaksanakan PIM sebanyak tiga kali sebagai ketua; dan  

3. tim pelaksana tiga orang (satu ketua dan dua anggota). 

 

 

 

3.2. SKEMA PROGRAM IPTEK PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN (PIPK) 

a. Pendahuluan 

Skema Program PIPK jangka waktu kegiatan adalah tiga tahun berurutan. 

Sejalan dengan program pemerintah untuk percepatan perekonomian pedesaan yang 

berfokus menangani infrastruktur, maka Perguruan Tinggi harus memiliki kepedulian dengan 

berkontribusi memberikan penguatan melalui aplikasi sains dan teknologi, model kebijakan, 

serta rekayasa sosial berbasis riset  

Persoalan Kawasan yang ditangani oleh tim pengabdian bersama mitra dapat berupa 

pengembangan potensi sumberdaya perdesaan menuju terbangunnya sentra-sentra 

keunggulan perdesaan sebagai icon dan penggerak utama pembangunan desa sekaligus 

sebagai salah satu model sains-techno and tourism park PT Vokasi.  

PIPK dimungkinkan juga untuk membantu meningkatkan kapasitas UKM/UKMK/Kelompok 

Usaha Masyarakat yang berada dalam kawasan perdesaan, meliputi seluruh segi bisnis 

sejak dari pengelolaan bahan baku sampai ke pemasaran produk, sarana dan prasarana 

penunjang untuk memperlancar jalannya usaha UKM/UKMK/Kelompok usaha yang berada 

pada Kawasan tersebut. 

Pemetaan potensi Kawasan sangat perlu dilaksanakan terlebih dahulu dalam penyusunan 

proposal dan melibatkan kepakaran yang sesuai. Usulan PIPK yang telah diawali dengan 
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hasil penelitian/kajian oleh pengusul akan menjadi nilai tambah dalam pertimbangan 

pendanaan.  

Lingkup bidang kegiatan dalam PIPK adalah Integrasi pertanian, perkebunan, peternakan, 

perikanan, edu-wisata/wisata, UKM/UKMK, atau bidang lainnya secara terpadu dalam satu 

Kawasan Program Penerapan Iptek Pengembangan Kewilayahan dapat dilaksanakan di 

Desa, Kelurahan ataupun Desa Adat dalam bentuk:  

1. Pengembangan potensi sumberdaya perdesaan menuju terbangunnya sentra-sentra 

keunggulan perdesaan sekaligus sebagai salah satu model science techno and tourism 

park PT Vokasi,  

2. Peningkatan produktivitas UKM/UKMK/Kelompok Usaha lainnya dalam satu Kawasan 

desa/kelurahan/adat. Jumlah mitra sasaran minimal adalah 2 UKM/UKMK/kelompok 

usaha, dan  

3. Peningkatan produktivitas lahan, khususnya lahan Ulayat/lahan Adat ataupun lahan 

komunitas lainnya yang dimiliki oleh komunitas masyarakat atau lahan pribadi yang 

diberikan hak pengelolaannya untuk masyarakat setempat dalam jangka waktu minimal 

10 tahun 

 

b. Tujuan Kegiatan 

Tujuan PIPK sebagai berikut: 

1. mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi 

kebutuhan masyarakat pada wilayah mitra; 

2. memberikan solusi permasalahan mitra dengan pendekatan holistik berbasis riset 

multidisiplin 

3. membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan masalah 

kewilayahan, serta membantu mensukseskan terlaksananya program RPJM Desa; 

4. mempercepat difusi teknologi dan manajemen hasil riset unggulan perguruan tinggi 

vokasi ke masyarakat sesuai urgensi kebutuhan Kawasan Ekonomi Terintegrasi sebagai 

salah satu model science-techno-park perguruan tinggi;  

5. mengembangkan proses link & match antara perguruan tinggi, industri/UKM/UKMK, 

Pemda,CSR/Lembaga keuangan lainnya; 

6. meningkatkan pengembangan UKM/Kelompok Usaha/masyarakat pada wilayah mitra 

dalam merebut peluang ekspor melalui peningkatan kualitas produk dan pemasaran; dan  

7. membantu meningkatkan produktivitas lahan Ulayat/Adat/Lahan Komunitas, dan wilayah 

lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat menjadi menjadi kawasan yang 

berkembang secara terintegrasi yang memberi dampak terhadap perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat setempat. 
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c. Luaran Kegiatan 

Luaran wajib program PIPK pertahun sebagai berikut: 

1. peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan 

yang dihadapi;  

2. satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terindek Sinta minimal peringkat 4 atau satu artikel 

ilmiah ada jurnal Internasional, atau satu artikel dalam prosiding terindeks bereputasi;  

3. artikel pada media massa cetak/elektronik;  

4. video kegiatan; dan 

5. satu tambahan luaran wajib di tahun ketiga menghasilkan satu produk ber-kekayaan 

intelektual dalam bentuk paten sederhana atau paten. 

 

d. Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul PIPK sebagai berikut: 

1. tim pengusul berjumlah minimal 4-5 orang (satu ketua dan maksimal empat orang 

anggota); 

2. tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan 

kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani; 

3. wajib melibatkan dosen dari PT lain sesuai kepakaran yang dibutuhkan minimal satu orang; 

4. tim pengusul harus melibatkan minimal lima orang mahasiswa/tahun dan ditugaskan 

sebagai Pendamping Desa dengan Struktur Tim dan tugas yang jelas;untuk mendukung 

program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) maka setiap mahasiswa yang 

dilibatkan berhak mendapatkan rekognisi minimal 20 SKS per tahun kegiatan (minimal 

dalam 1 semester), baik dalam bentuk penyetaraan mata kuliah/kombinasi dengan mata 

kuliah baru/dan atau SKPI; dan  

5. tim pengusul dibentuk institusi atas rekomendasi Ketua LPM/LPPM/P3M/UP2M/DPPM 

atau lembaga sejenis dimana setiap perguruan tinggi boleh mengusulkan lebih dari 1 tim 

untuk PIPK yang berbeda. 

 

 

 

3.3. SKEMA  PENERAPAN USAHA PRODUK INOVASI VOKASI (PUPIV) 

a. Pendahuluan 

Skema Penerapan Usaha Produk Ivovasi (PUPIIV) jangka waktu kegiatan adalah tiga tahun; 

Dengan menyelenggarakan Pengembangan Usaha Produk Inovasi vokasi (PUPIV), perguruan 

tinggi vokasi berpeluang memperoleh pendapatan dan membantu menciptakan wirausaha 

baru. Hasil riset perguruan tinggi yang merupakan inovasi baru dan mempunyai nilai ekonomis 
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serta mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta atau paten, 

merupakan aset yang sangat berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan PUPIV. 

Program PUPIV diharapkan mampu mendorong perguruan tinggi dalam membangun akses 

yang menghasilkan produk jasa dan/atau teknologi hasil ciptaannya sendiri. 

Misi program PUPIV adalah menciptakan akses sosialisasi produk produk intelektual dosen 

yang unggul dan inovatif di lingkungan perguruan tinggi vokasi dalam kerangka pemenuhan 

kebutuhan masyarakat baik internal maupun eksternal kampus. 

 

b. Tujuan Kegiatan 

Tujuan PUPIV sebagai berikut: 

1. mempercepat proses pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi Vokasi; 

2. membantu menciptakan akses bagi terciptanya wirausaha baru; 

3. menunjang otonomi kampus perguruan tinggi vokasi melalui perolehan pendapatan mandiri 

atau bermitra; 

4. memberikan kesempatan dan pengalaman kerja kepada mahasiswa; 

5. mendorong berkembangnya budaya pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi bagi 

masyarakat;  

6. memberikan kesempatan magang bersertifikat bagi mahasiswa perguruan tinggi vokasi dan 

perguruan tinggi lainnya; dan  

7. tim pelaksana PUPIV bisa membina kerjasama dengan sektor swasta termasuk pihak 

industri dan sektor pemasaran dalam mencapai IKU Perguruan Tinggi Vokasi. 

 

c. Luaran Kegiatan 

Luaran wajib PUPIV pertahun sebagai berikut: 

1. peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan 

yang dihadapi;  

2. satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terindek Sinta minimal peringkat 4 atau satu artikel 

ilmiah pada jurnal Internasional, atau satu artikel dalam prosiding terindeks bereputasi;  

3. artikel pada media massa cetak/elektronik;  

4. video kegiatan; dan  

5. satu tambahan luaran wajib di tahun ketiga menghasilkan satu produk ber-kekayaan 

intelektual dalam bentuk paten sederhana atau paten. 

 

d. Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul PUPIV kriteria sebagai berikut: 

1. tim pengusul berjumlah empat orang (satu ketua dan tiga orang anggota); 
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2. bidang ilmu tim pengusul terkait dengan produk/jasa dan ada yang mempunyai kompetensi 

ekonomi/marketing; 

3. wajib melibatkan mahasiswa minimal lima orang dalam bentuk magang atau tugas lain 

yang diperlukan dalam MBKM; 

4. untuk mendukung program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) maka setiap 

mahasiswa yang dilibatkan berhak mendapatkan rekognisi minimal 10 SKS per tahun 

kegiatan (minimal dalam 1 semester), baik dalam bentuk rekognisi mata kuliah/kombinasi 

dengan mata kuliah baru/dan atau SKPI; dan 

5. tim pengusul wajib bekerjasama dengan industri untuk mencapai IKU perguruan tinggi 

Pendidikan Vokasi. 
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BAB IV. 

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

4.1. Pendahuluan  

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya hasil-hasil 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LPPM ATAS berupaya terus mengawal 

kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ATAS Pengelolaan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat di ATAS  diarahkan untuk:  

a. Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ATAS  

b. Meningkatkan daya saing ATAS di bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat pada tingkat nasional dan internasional;  

c. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang bermutu;  

d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

di ATAS;  

e. Mendukung potensi ATAS untuk menopang pertumbuhan wilayah;  

f. Menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat;  

g. Melakukan monev internal dan eksternal;  

h. Melakukan diseminasi;  

i. Memfasilitasi dosen dalam mempublikasikan luaran penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

Tahapan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 

melaksanakan kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, LPPM mengelola penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. 

Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ATAS mengacu kepada 

Dokumen  Sistim Penjamin Mutu ATAS (SPMI ATAS). 
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Gambar 4.1. Flowchart Pengajuan Proposal Penelitian daan Pengambian Masyarakat 

 

4.2. Perencanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. LPPM ATAS menyusun peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Peta jalan  Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat tersebut terdiri atas beberapa bidang unggulan yang mengarah pada 

terbentuknya keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ATAS.  

2. LPPM ATAS menyusun Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

dengan mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh DRPM Kemenristekdikti.  

3. LPPM ATAS secara bertahap merumuskan beberapa jenis penelitian dan 

pengabdian lain yang relevan dan mendukung RIP ATAS sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

 

4.3.  Pengusulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  

1. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen ATAS  yang mempunyai Nomor Induk 

Dosen Nasional (NIDN) /NIDK mendaftar dan melengkapi identitas pengusul ke 

LPPM. 

2. Peneliti mengirim poposal sebanyak 3 (tiga) eksemplar dokumen cetak yang 

terlebih dahulu disahkan sesuai dengan format yang ditentukan. 

 

4.4. Seleksi Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  

1. LPPM ATAS merigister semua proposal yang masuk  
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2. Seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim 

reviewer memiliki SK reviewer dari Direktur ATAS, dibawah koordinasi LPPM 

 

4.5. Pengumuman Proposal 

Proposal yang disetujui dan di berikan dana (Pemenang) proposal ditetapkan 

melalui SK Direktur ATAS. Yang akan disampaikan ke pengusul melalui LPPM 

 

4.6.  Kontrak Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat dan Monev  

LPPM melaksanakan penandatanganan kontrak penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. LPPM ATAS  membuat Perjanjian Kerja Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat 

dengan ketua peneliti/pelaksana yang dituangkan dalam surat penugasan 

pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang di dalamnya 

mengatur hak dan kewajiban peneliti/pelaksana.  

2. Pengelelolaan luaran penelitian/pengabdian kepada masyarakat berupa Kekayaan 

Intelektual (KI) maupun Hak Kekayaan Industrial (Paten, Desain Industri, Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu,), diatur dalam lampiran sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari Perjanjian Kerja Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat.  

3. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran setelah dilakukan 

penandatanganan surat perjanjian kerja penelitian/pengabdian kepada masyarakat.  

 

4.7. Monev dan Pelaporan Hasil Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat  

1. LPPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

2. Hasil monitoring dan evaluasi internal dan eksternal dilaporkan oleh masing-masing 

reviewer ke LPPM.  

3. LPPM melakukan monitoring lapangan terhadap pelaksanaan 

penelitian/pengabdian kepada masyarakat tertentu.  

4. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan 

untuk keberlanjutan usulan penelitian/pengabdian kepada masyarakat tahun 

berikutnya.  

5. Setiap peneliti/pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan penelitian/pengabdiannya 

berupa:  

1) catatan kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian 

penelitian/pengabdian kepada masyarakat,  

2) laporan kemajuan,   
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3) softcopy laporan akhir tahun atau laporan akhir yang telah disahkan LPPM 

berikut luaran penelitian/pengabdian (publikasi ilmiah, HAKI, makalah yang 

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

atau dokumen bukti luaran.  

 

6. Setiap peneliti/pelaksana wajib mengikuti seminar hasil akhir penelitian/pengabdian 

kepada masyarakat. Bagi peneliti/pelaksana yang tidak hadir seminar hasil 

dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat pada tahun selanjutnya 

 

 

4.8. Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  

a) LPPM melaporkan kegiatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dalam bentuk kompilasi luaran penelitian/pengabdian dosen setiap tahun sesuai 

dengan yang dilaporkan.  

b) LPPM melaporkan penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

ke Kuasa Penggunaan Anggaran 

 

4.9. Indikator Kinerja Penelitian  

Indikator kinerja penelitian dapat dilihat secara berkala berdasarkan capaian 

komponenkomponen berikut ini:  

1. Jumlah penelitian yang didanai dan besaran pendanaan penelitian dari berbagai 

sumber dana penelitian seperti internal ATAS, eksternal ATAS berskala nasional dan 

internasional, dan kerjasama penelitian dengan institusi swasta, nasional, dan 

internasional.  

2. Jumlah sumber daya peneliti yang ikut ambil bagian dalam kegiatan penelitian 

bermutu berskala pembinaan, nasional, dan internasional.  

3. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah internasional bereputasi, nasional 

terakreditasi, dan nasional bereputasi.  

4. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk pemakalah dan sebagai keynote speaker pada 

seminar bereputasi nasional dan internasional dari hasil penelitian.  

5. Jumlah produk hasil penelitian berupa teknologi tepat guna, Model/Prototype/ 

Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial.  

6. Jumlah hasil penelitian yang berpotensi HAKI dan dapat diajukan mendapatkan 

Paten dan KI.  

7. Jumlah hasil penelitian yang diubah menjadi Buku Ajar dan Buku Teks ber-ISBN. 
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4.10. Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat  

Pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penentuan 

indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. LPPM ATAS menyusun rencana 

pencapaian kinerja utama pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada 

Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan yang ditetapkan oleh DPRN Kemenristekdikti 

 

4.11. Reviewer Proposal Penelitian  

Reviewer internal dan eksternal melakukan seleksi usulan penelitian sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM ATAS. Reviewer internal dan eksternal harus 

memenuhi sejumlah persyaratan. Reviewer eksternal merupakan reviewer yang 

mempunyai sertifikat sebagai reviewer penelitian oleh DRPM Kemenristekdikti dan ditunjuk 

langsung oleh LPPM ATAS.  

Sementara, persyaratan reviewer internal penelitian meliputi:  

a) Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan 

anggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;  

b) Berpendidikan doktor;  

c) Memiliki sertifikat kompetensi Quantum dari Kemenristekdikti;  

d) Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;  

e) Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua 

pada penelitian berskala nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala 

internasional;  

f) Berpengalaman dalam bidang publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau 

nasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) atau penulis korespondensi 

(corresponding author);  

g) Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau 

seminar ilmiah nasional; dan  

h) Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang 

bereputasi, serta mempunyai pengalaman dalam menulis bahan ajar dan mempunyai 

KI.  

4.12. Reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat  

Reviewer internal dan eksternal melakukan seleksi usulan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM ATAS. Reviewer internal dan 

eksternal harus memenuhi sejumlah persyaratan. Reviewer eksternal merupakan reviewer 

yang mempunyai sertifikat sebagai reviewer pengabdian kepada masyarakat oleh DRPM 

Kemenristekdikti dan ditunjuk langsung oleh LPPM ATAS. Sementara, persyaratan 

reviewer internal pengabdian kepada masyarakat meliputi:  
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a) Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan 

sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;  

b) Berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor; atau S2 

dengan jabatan fungsional lektor kepala;  

c) Berpengalaman dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat sedikitnya pernah satu 

kali sebagai ketua pelaksana kegiatan multi tahun dan satu kali dalam kegiatan mono 

tahun; atau minimal tiga kali sebagai ketua pelaksana dalam kegiatan mono tahun;  

d) Berpengalaman dalam bidang publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau 

nasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) atau penulis korespondensi 

(corresponding author);  

e) Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau 

seminar ilmiah nasional; dan  

f) Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang 

bereputasi, pengalaman dalam menulis bahan ajar dan mempunyai HAKI.  

 

4.13. Mekanisme Pengangkatan Reviewer Internal  

Mekanisme pengangkatan reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal 

ATAS sebagai berikut.  

a) LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

b) Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke LPPM ATAS.   

c) Seleksi calon reviewer didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang 

keahlian yang diperlukan.  

d) LPPM mengumumkan hasil seleksi reviewer internal secara terbuka.  

e) Reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal ditetapkan melalui 

Keputusan Direktur  ATAS dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang 

sesuai dengan kebutuhan 
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BAB V 

PENUTUP 

Roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah yang pertama kali di 

buat oleh ATAS , sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak  kekurang disana 

sini. Oleh karena itu saran, dan kritik sangat diharap demi lebih sempurnanya roadmap ini 

di masa yang akan datang. Buku ini dapat menjadi pengawal agar penelitian dan 

pengabdian kedapa masyarakat dapat menghasilkan luaran yang dapat  meningkatkan 

mutu ATAS 
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LAMPIRAN 1.  

Sistematika Proposal Penelitian 

a. Sistematika Proposal penelitian meliputi hal berikut ini.  

2. SAMPUL MUKA PROPOSAL 

3. HALAMAN PENGESAHAN  

4. DAFTAR ISI  

5. ABSTRAK  

6. PENDAHULUAN  

7. TINJAUAN PUSTAKA  

8. METODE PENELITIAN  

9. DAFTAR PUSTAKA  

10. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

a. Lampiran  

b. Personalia Penelitian  

c. Jadwal Pelaksanaan Penelitian  

d. Perkiraan Anggaran Penelitian  

e. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) Ketua dan Anggota Peneliti  

f. Surat Pernyataan Ketua Peneliti 

b. Contoh   : Personalia Penelitian. Diisikan pada tabel:  

nama lengkap peneliti, jabatan fungsional, dan alokasi waktu tersedia per minggu.  

No Nama Lengkap Jabatan Fungsionil Institusi Alokasi waktu 

     

     

     

 

c. Contoh Jadwal Penelitian. 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian Jadwal kegiatan penelitian harus dibuat dalam bentuk “bar-

chart” yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan penelitian, pengumpulan dan analisis 

data, penyusunan laporan penelitian dan publikasi ilmiah.  
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Contoh Format  Jadwal Pelaksanaan penelitian Tahap Bulan Pelaksanaan penelitian  

No AKTIVITAS  
BULAN KE 

KET 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Persiapan Penelitian            

2 Pelaksanaan Penelitian            

3 Pengumpulan Data            

4 Analisa Data            

5 Penyusunan Laporan            

6 Monev Penelitian            

7 Publikasi Ilmiah            

 

d. Contoh  Perkiraan Anggaran Penelitian 

 Anggaran rencana penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia ……………………………. 

Contoh Format Perkiraan Anggaran Penelitian (RAB) 

NO URAIAN VOLUME HAGRA 

SATUAN 

JUMLAH  

1 PERSIAPAN     

      

      

SUB TOTAL  

2 PELAKSANAAN     

      

      

SUBTOTAL  

3 PELAPORAN     

      

      

SUBTOTAL  

JUMLAH  

 

Terbilang :……………………………………………………………………………. 

          Ketua Peneliti 
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d. Contoh Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) Ketua dan Anggota Peneliti Dalam riwayat 

hidup perlu dicantumkan hal berikut ini.  

a) Keterangan (Identitas) Diri.  

b) Bidang Keahlian Peneliti.  

c) Mata kuliah yang diampu.  

d) Riwayat pendidikan.  

e) Pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir.  

f) Publikasi ilmiah dalam 5 tahun terakhir (buku, artikel di prosiding, artikel di jurnal, dan 

sejenisnya). Riwayat hidup dari ketua dan anggota peneliti perlu dibubuhi tanggal 

dan tanda tangan yang asli 
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e. Contoh. Surat Pernyataan Ketua Peneliti 

 

 

 

KOP SURAT ATAS 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI  

 

Yang bertandatangan di bawah ini :  

Nama : NIDN/NIDK  :  

Pangkat/Golongan  :  

Jabatan Fungsional  :  

Alamat   :  

Dengan ini menyatakan, bahwa proposal penelitian saya dengan judul : “Judul 

Proposal” yang diusulkan dalam Dalam Bidang Keilmuan dan SKEMA  Penelitian 

“Nama Skim” untuk tahun anggaran ……bersifat original dan belum pernah dibiayai 

oleh Lembaga/Sumber dana lain.  

Bila mana kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka 

saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-

benarnya.  

 

Mengetahui,    Bandung ..,….., 202..  

Ketua LPPM      Yang Menyatakan 

 

      Materai Rp 10000 

    

Nama dan Gelar     Nama dan Gelar  
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f. Contoh. Format Cover Proposal Penelitian  

 

 

 

 

 

PROPOSAL PENELITIAN 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN 

 

Team Peneliti : 

1………………… 

2…………………. 

3………………… 

 

 

 

 

 

AKADEMI TEKNOLOGI AERONAUTIKA SILIWANGI 

JL, PAJAJARAN 120 - BANDUNG 

202…. 

 

 

Skema Penelitian 

Bidang keilmuan 
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LAMPIRAN 2 .  

Sistimatika Format Laporan – Laporan Penelitian 

1. Laporan Kemajuan Penelitian 

Laporan hasil kemajuan penelitian ditulis mengikuti format berikut ini. 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

RINGKASAN 

PRAKATA 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

BAB 4. METODE PENELITIAN 

BAB5. DRAFT HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

BAB 6. RENCANA KEGIATAN BERIKUTNYA 

BAB 7. DRAFT KESIMPULAN DAN SARAN DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN (bukti luaran yang didapatkan) 

- Artikel ilmiah (draft, status submission atau reprint),dll. 

- HAKI, publikasi dan produk penelitian lainnya 
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2. Laporan Akhir Tahun Penelitian  

Laporan hasil akhir tahun penelitian ditulis mengikuti format berikut ini. 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

RINGKASAN 

PRAKATA 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

BAB 4. METODE PENELITIAN 

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN (bukti luaran yang didapatkan) 

- Artikel ilmiah (draft, status submission atau reprint), dll. 

- KI, publikasi dan produk penelitian lainnya. 

- Kontrak Penelitian 
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3. Laporan Tahun Terakhir Penelitian  

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

RINGKASAN 

PRAKATA 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

BAB 4. METODE PENELITIAN 

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN (bukti luaran yang didapatkan) 

- Instrumen. 

- Personalia tenaga pelaksana beserta kualifikasinya. 

- Artikel ilmiah (draft, status submission atau reprint),dll. 

- KI, publikasi dan produk penelitian lainnya. 

- Kontrak Penelitian 
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Format   Cover Laporan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN 

PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

JUDUL PROGRAM PENELITIAN   

 

 

 

 

Team PKM: 

1………………… 

2…………………. 

3………………… 

 

 

 

 

 

AKADEMI TEKNOLOGI AERONAUTIKA SILIWANGI 

JL, PAJAJARAN 120 - BANDUNG 

202…. 

 

 

Skema Penelitian 

Bidang keilmuan 
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Format   Lembar Pengesahan  Penelitian 

 

 

KOP SURAT ATAS 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

LAPORAN PENELITIAN 

 

1 Judul :  

2 a. Nama Ketua Pelaksana :  

 b. NIDN/NIDK :  

 c. Jabatan Fungsional : :  

 d. Jabatan Struktural :  

3 Anggota Tim PKM :  

 a. Nama Dosen :  

 b. Nama Mahasiswa :  

4 Jadwal Kegiatan :  

5 Lokasi Kegiatan :  

 a. Kabupaten/Kota :  

 b. Kecamatan :  

 c. Desa :  

6 Pembiayaan PKM :  

 

 

Bandung,……………….. 

Mengetahui      Ketua Pelaksana PKM 

LPPM ATAS 

 

…………………     …………………………… 

    Menyetujui 

    DIREKTUR ATAS 

 

 

    ------------------------- 
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LAMPIRAN 3. Borang Penilaian Proposal Penelitian 

BORANG PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN  

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

Bidang Keilmuan/Sub Bidang  : ................................................................ 

Ketua Peneliti 

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

b. NIDN/NIDK : ...................................................................................... 

AnggotaPeneliti : ...........orang 

Lama Penelitian : ........... bulan 

Sumber Pedanaan : 

Biaya Penelitian :  

a. Diusulkan : Rp...................... 

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

No Kriteria Penilaian Bobot Skore Nilai 

1 Perumusan masalah 20%  14 

 • Tujuan Penelitian    

 • Ketajaman Masalah    

2 Metoda Penelitian 25%   

 • Prosedur dan Metoda Penelitian    

 • Buku2 Rujukan    

3 Penguasaan Materi dan presentasi 15%   

4 Luaran Penelitian 20%   

 • Publikasi Ilmiah, HAKI dll    

 • Pembelajaran    

5 Pembiayaan 10%   

6 Waktu Penelitain 10%   

     

Jumlah 100%   

 

Keterangan: Skor: 10 sampai 100 (70 < = kurang, < 80 = cukup, < 90 = baik, < 100 = baik 

sekali ) Nilai = bobot × skor 

Rekomendasi : Diterima/Ditolak  

Komentar  

Penilai: .....................................................................................................................................  

Reviewer 

 

 

 

Tanda tangan (Nama lengkap) 
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LAMPIRAN 4.  

Sistimatika Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 

Proposal PKM harus terdiri dari : 

HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

DAFTAR ISI 

RINGKASAN PROPOSAL 

BAB 1 PENDAHULUAN 

B. Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra 

C. Permasalahan Mitra 

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

A. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan 

prioritas permasalahan 

B. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi 

tersebut 

C. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur 

atau dapat dikuantitatifkan. 

D. Jika luaran dapat berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, 

nyatakan juga spesifikasinya. 

E. Buatlah rencana capaian luaran 

BAB 3. METODEPELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah 

dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan 

BAB 4. KELAYAKAN PENGUSUL 

• Uraikan pengalaman  calon ketua pengabdi dalam kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat satu tahun terakhir.  

• Jelaskan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh 

persoalan atau kebutuhan mitra 

• Tuliskan nama tim pengusul dan uraikan kepakaran dan tugas masing-masing 

dalam kegiatan PKM (dibuat dalam bentuk tabel). 

BAB 5. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

LAMPIRAN-LAMPIRAN:  

• Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul  

• Lampiran 2. Gambaran Iptek yang akan dilaksanakan pada mitra.  

• Lampiran 3. Gambar Lokasi mitra  
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• Lampiran 4. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja Sama dari Mitra PKM 

bermeterai Rp 10.000.  

Contoh  Format Cover Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 

PROPOSAL  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) 

 

 

 

 

 

 

JUDUL PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Team PKM: 

1………………… 

2…………………. 

3………………… 

 

 

 

 

 

AKADEMI TEKNOLOGI AERONAUTIKA SILIWANGI 

JL, PAJAJARAN 120 BANDUNG 

202…. 
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LAMPIRAN 5 

BORANG PENILAIAN PROPOSAL PKM 

Judul PKM : ..................................................................................... 

Bidang Keilmuan/Sub Bidang  : ................................................................ 

Ketua PKM 

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

b. NIDN/NIDK : ...................................................................................... 

Anggota PKM : ...........orang 

Lama PKM : ........... bulan 

Sumber Pedanaan : 

Biaya Penelitian :  

a. Diusulkan : Rp...................... 

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

No Kriteria Penilaian Bobot Skore Nilai 

1 Perumusan masalah 20%  14 

 •     

 •     

2 Metoda Pelaksanaan PKM 25%   

 •     

 •     

3 Penguasaan Materi dan presentasi 15%   

4 Luaran PKM 20%   

 •     

 •     

5 Pembiayaan 10%   

6 Waktu Pelaksanaan PKM 10%   

     

Jumlah 100%   

 

Keterangan: Skor: 10 sampai 100 (70 < = kurang, < 80 = cukup, < 90 = baik, < 100 = baik 

sekali ) Nilai = bobot × skor 

Rekomendasi : Diterima/Ditolak  

Komentar  

Penilai: .....................................................................................................................................  

Reviewer 

 

Tanda tangan (Nama lengkap) 
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LAMPIRAN 6 

 

LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

Pelaporan hasil kegiatan diberikan dalam bentuk sbb: 

a. Laporan akhir kegiatan, dibuat oleh masing-masing  ketua pelaksana  kegiatan sesuai 
dengan format yang ditetapkan oleh LPPM berjumlah satu eksemplar.  

b. Contoh produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan (jika ada) 

 

Format laporan akhir kegiatan adalah sbb: 

1. Ukuran kertas A4 

2. Warna kulit muka ………… 

3. Jenis huruf Arial 11 dengan spasi 1,5 (kecuali ditentukan sebaliknya). 

4. Margin kiri 4 cm, kanan, atas dan bawah 3 cm. 

5. Laporan dijilid menggunakan kertas cover bersambung (tidak memakai  

lakban). 

6. Sistematika laporan akhir : 

a. Halaman judul (kulit muka) dan penjilidan 

Memuat judul kegiatan, Nama dosen dan anggotanya; nama program studi/jurusan, 
institusi dan tahun pelaksanaan.  

b. Halaman Pengesahan 

1. Halaman pengesahan laporan memuat informasi umum tentang kegiatan yang 
dilaksanakan meliputi, judul kegiatan; data akademik ketua, jumlah anggota pelaksana, 
termasuk dosen dan mahasiswa; jangka waktu kegiatan; biaya yang diperlukan. 
Halaman pengesahan sedemikian rupa hanya dibuat dalam satu halaman.  

2. Halaman pengesahan ditandatangani Ketua Pelaksana, diketahui oleh DIREKTUR 
ATAS dan disetujui oleh Kepala LPPM.  

c. Ringkasan 

Ringkasan memuat informasi secara ringkas tentang latar belakang, tujuan, metode, dan hasil 
pelaksanaan kegiatan. Ringkasan dibuat dalam 1 spasi dan memuat maksimal 300 kata dan 
maksimal 5 kata kunci.  

d. Tim Pelaksana 

Halaman ini memuat data akademik ketua dan masing-masing anggota  tim pelaksana 
kegiatan. 

e. Kata Pengantar 

f. Daftar Isi 

g. Daftar Tabel 

h. Daftar Gambar 
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i. Daftar Lampiran 

j. Isi Laporan 

 

Isi laporan kegiatan pengabdian masyarakat memuat hal penting sbb: 

1. PENDAHULUAN (BAB I) 

Pada bagian ini berisi latar belakang, tujuan dan manfaat kegiatan. Latar belakang 
meliputi analisis situasi; identifikasi dan perumusan masalah. 

1.1. Analisis situasi terdiri dari: 

a) Uraian secara kuantitatif potret, profile, dan permasalahan yang menjadi fokus 
kegiatan. 

b) Uraian kondisi tingkat pengetahuan, pendidikan, keterampilan, penguasaan 
teknologi, karakter, budaya, serta jumlah khalayak sasaran yang dilibatkan 
dalam kegiatan.  

c) Uraian kesiapan pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. 
d) Uraian tentang kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, dan ekonomi 

maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan.  

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Identifikasi dan rumuskan masalah secara kongkrit dan jelas sbb: 

a) Menjelaskan, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan kegiatan. 
b) Menjelaskan keterkaitan topik/permasalahan kegiatan dengan kegiatan 

pendidikan/pengajaran yang dilakukan. 
c) Menjelaskan keterkaitan topik/permasalahan kegiatan dengan kegiatan 

penelitian yang dilakukan pengusul atau diperoleh melalui studi kepustakaan. 
d) Bila ada, jelaskan pula keterkaitan kegiatan dengan program pemerintah, 

program/permintaan dari masyarakat dll.  
e) Untuk Masyarakat Umum: nyatakan persoalan prioritas mitra dalam segi 

sosial, budaya, keagamaan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat. 

2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN (Bab II) 

a) Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan 
yang dihadapi secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi 
harus terkait betul dengan permasalahan prioritas. 

b) Tuliskan jenis luaran yang dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik 
dalam segi produksi maupun manajemen usaha atau sesuai dengan solusi 
spesifik atas permasalahan yang dihadapi dari kelompok masyarakat non 
ekonomi/umum. 

c) Jika luaran berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, nyatakan 
juga spesifikasinya. 
 

3. METODE PELAKSANAAN (Bab III) 

Pada bagian ini memuat metode pelaksanaan kegiatan termasuk, tempat, dan waktu 
pelaksanaan kegiatan serta personalia dan khalayak sasaran yang hadir dalam 
kegiatan. Dalam Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan kegiatan. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (Bab IV) 

Pada bagian ini berisikan narasi kegiatan secara tertulis tentang waktu pelaksanaan, 
jumlah peserta, realisasi pemecahan masalah, respon, tanggapan, umpan balik dari 
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khalayak sasaran, hasil evaluasi dan permasalahan yang dihadapi disertai dengan 
pembahasan ilmiah yang menuju suatu kesimpulan dan saran perbaikan bagi 
pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN (Bab V) 

Memuat kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari kegiatan.  

6. DAFTAR PUSTAKA 

Pada bagian ini berisikan daftar rujukan ilmiah yang menjadi dasar ilmiah pelaksanaan 
kegiatan.  

7. LAMPIRAN 

Memuat dukumen pada saat pelaksanaan kegiatan seperti materi kegiatan, daftar 
hadir, foto-foto kegiatan, surat ijin, dll. 
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Format   Cover Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) 

 

 

 

 

 

 

JUDUL PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

 

 

Team PKM: 

1………………… 

2…………………. 

3………………… 

 

 

 

 

 

AKADEMI TEKNOLOGI AERONAUTIKA SILIWANGI 

JL, PAJAJARAN 120 BANDUNG 

202…. 
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Format   Lembar Pengesahan  Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 

KOP SURAT ATAS 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 

1 Judul :  

2 a. Nama Ketua Pelaksana :  

 b. NIDN/NIDK :  

 c. Jabatan Fungsional : :  

 d. Jabatan Struktural :  

3 Anggota Tim PKM :  

 c. Nama Dosen :  

 d. Nama Mahasiswa :  

4 Jadwal Kegiatan :  

5 Lokasi Kegiatan :  

 d. Kabupaten/Kota :  

 e. Kecamatan :  

 f. Desa :  

6 Pembiayaan PKM :  

 

 

Bandung,……………….. 

Mengetahui      Ketua Pelaksana PKM 

LPPM ATAS 

 

…………………     …………………………… 

    Menyetujui 

    DIREKTUR ATAS 

 

 

    ------------------------- 


