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VISI DAN MISI 

 

 

Visi STIKES IKIFA : 

Menjadi perguruan tinggi farmasi yang menghasilkan lulusan, berdaya saing tinggi 

dengan mengedepankan akhlak mulia dan IPTEK dalam pekerjaan kefarmasian di 

tingkat nasional tahun 2023.  

 

Misi STIKES IKIFA : 

a.  Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas dengan 

mengedepankan akhlak mulia dan IPTEK dalam pekerjaan kefarmasian di 

tingkat nasional; 

b.  Menyelenggarakan penelitian farmasi yang berdaya saing tinggi dengan 

mengedepankan akhlak mulia dan IPTEK dalam pekerjaan kefarmasian di 

tingkat nasional; 

c.   Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang farmasi yang 

berdaya saing tinggi dengan mengedepankan akhlak mulia dan IPTEK dalam 

pekerjaan kefarmasian di tingkat nasional; 

d.    Mengembangkan kerja sama dengan stakeholders secara berkelanjutan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillah, buku Pedoman Penelitian Dosen ini dapat diselesaikan. 

Buku ini diharapkan dapat membantu dosen dalam menyelesaikan penelitiannya. 

Disadari sepenuhnya bahwa setiap tulisan selalu membawa misi yang ingin 

disampaikan, demikian juga dengan buku pedoman ini. Satu sisi, buku pedoman ini 

diharapkan bisa membantu dosen baik dalam penulisan proposal maupun dalam 

penulisan penelitian dosen dalam pengertian yang utuh. Pada sisi lain, buku ini juga 

bertujuan menyeragamkan teknik penulisan dalam arti yang utuh pula sehingga ada 

kesamaan pandangan di kalangan dosen. 

Buku ini disajikan tentunya dapat tampil dalam keutuhan yang terjaga 

kualitas akademiknya, walaupun demikian disadari sepenuhnya bahwa selalu ada 

keterbatasan dalam setiap penulisan. Untuk itu, kritik dan saran selalu diharapkan. 

Semoga buku panduan ini dari waktu ke waktu dapat disempurnakan dengan 

kualitas akademik yang lebih baik. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang telah membantu dalam pembuatan buku Pedoman Penelitian 

Dosen STIKES IKIFA Jakarta. 

Akhirnya, buku Pedoman Penelitian Dosen ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat, baik di kalangan mahasiswa, dosen, dan khususnya para 

pembaca yang budiman. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

 

 

                                     Jakarta, Juli 2020 

 

 

 

                                     Ika Agustina, S.Si.,M.Farm 

 

 

 



ii 
 

DAFTAR ISI  

 

HALAMAN SAMPUL ....................................................................................... i 

SK PENETAPAN ............................................................................................... ii 

VISI DAN MISI .................................................................................................. iii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ iv 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... v 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... vii 

KETENTUAN UMUM  ...................................................................................... viii 

BAB  I. PENDAHULUAN................................................................................ 1 

 A. LATAR BELAKANG ................................................................... 1 

 B. TUJUAN ........................................................................................ 1  

 C. TEMA ............................................................................................ 2  

 D. LUARAN ....................................................................................... 2  

 E.  KRITERIA DAN PENGUSULAN ................................................ 2  

  F. SUMBER DANA PENELITIAN .................................................. 3  

               G. JADWAL KEGIATAN .................................................................. 3 

BAB  II. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN DOSEN  7 

  A.  HALAMAN SAMPUL .................................................................. 7 

  B. HALAMAN PENGESAHAN ........................................................ 7  

  C. DAFTAR ISI .................................................................................. 7  

  D. DAFTAR TABEL .......................................................................... 8 

  E. DAFTAR GAMBAR ..................................................................... 8 

F. DAFTAR LAMPIRAN .................................................................. 8 

  G. RINGKASAN ................................................................................ 8  

  H. BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 8 

  I. BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................... 9 

  J. BAB III METODE PENELITIAN................................................. 9 

  K. BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN ......................... 9 

  L. DAFTAR PUSTAKA .................................................................... 10 

  M. LAMPIRAN ................................................................................... 10 

BAB III. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PENELITIAN DOSEN . 12  

  A. HALAMAN SAMPUL .................................................................. 12  

  B. HALAMAN PERNYATAAN ....................................................... 12  

  C. HALAMAN PENGESAHAN ........................................................ 12 

  D. ABSTRAK & ABSTRACT ........................................................... 12 

  E. DAFTAR ISI, TABEL, GAMBAR, LAMPIRAN......................... 13 

  F. BAB I, II, III................................................................................... 13  

  G. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................... 13  



iii 
 

 H. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ......................................... 14 

 I. DAFTAR PUSTAKA & LAMPIRAN .......................................... 14 

BAB IV. PELAKSANAAN MONEV PENELITIAN ........................................ 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Format Penilaian Proposal Penelitian Dosen.................................. 16 

Lampiran 2. Format Halaman Sampul Proposal Penelitian Dosen ..................... 17 

Lampiran 3. Format Halaman Pengesahan Proposal .......................................... 18 

Lampiran 4. Contoh Halaman Daftar Isi ............................................................. 19 

Lampiran 5. Contoh Halaman Daftar Tabel ........................................................ 20 

Lampiran 6. Contoh Halaman Daftar Gambar .................................................... 20 

Lampiran 7. Contoh Halaman Daftar Lampiran ................................................. 20 

Lampiran 8. Contoh Ringkasan........................................................................... 20 

Lampiran 9. Justifikasi Anggaran Biaya ............................................................. 21 

Lampiran 10. Jadwal Penelitian .......................................................................... 22 

Lampiran 11. Susunan Organisasi Tim Peneliti & Pembagian Tugas ................ 23 

Lampiran 12. Biodata Ketua & Anggota Tim Pengusul ..................................... 23 

Lampiran 13. Format Surat Pernyataan Ketua Peneliti ....................................... 26 

Lampiran 14. Contoh Halaman Sampul Penelitian Dosen.................................. 27 

Lampiran 15. Contoh Halaman Pernyataan Penelitian Dosen ............................ 28 

Lampiran 16. Contoh Halaman Lembar Pengesahan Penelitian Dosen ............. 29 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

KETENTUAN UMUM 

 

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana 

diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa 

penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada 

masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional 

Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional 

Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa 

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. 

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi yang disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan visi tahun 

2015-2019 sebagai berikut : “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta 

kemampuan IPTEK dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”. Pendidikan 
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tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang 

berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan IPTEK dan inovasi 

dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam 

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang 

ditunjang oleh penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan. 

Sementara itu, peningkatan daya saing bangsa bermakna bahwa IPTEK dan 

pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian 

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh keunggulan 

produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang 

didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, dan Perguruan Tinggi) 

dan tenaga terampil pendidikan tinggi. 

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kemenristekdikti mempunyai 

misi yaitu 1) Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk 

menghasilkan SDM yang berkualitas; dan 2) Meningkatkan kemampuan Iptek dan 

inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Misi ini mencakup upaya 

menjawab permasalahan pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi pada periode 

2015-2019 dalam segi pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber 

daya, riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi. Dalam Lampiran 

Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019 disebutkan juga bahwa 

untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar Perguruan Tinggi juga bisa 

berperan sebagai agen pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk mewujudkan 

kesetaraan gender dan inklusi sosial. Oleh karena itu Perguruan Tinggi dituntut 

untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan kemanfaatan sosial 

ekonomi bagi masyarakat secara luas. 

Perguruan Tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang 

mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Ke depan, Perguruan Tinggi 

harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi 

inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam 

Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015, sasaran program dan indikator 
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kinerja program yang berkaitan langsung dengan luaran penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat meliputi: 1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan 

kemahasiswaan pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek 

dan Dikti; 3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek 

dan Dikti; 4) meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; 

dan 5) menguatnya kapasitas inovasi. 

Agar amanah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk 

mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan 

tinggi adalah: 

1 Menghasilkan penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015          

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

2 Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik; 

3 Meningkatkan kapasitas penelitian; 

4 Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian 

bagi masyarakat Indonesia; dan 

5 Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan 

intelektual secara nasional dan internasional. 

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi 

standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan 

penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut. 

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

hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) 

semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) 

terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan 

peraturan di perguruan tinggi; dan e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu 

dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib 
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disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau 

cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada 

masyarakat. 

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

kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) 

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk 

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) 

orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, 

dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; 

dan e) memuat prinsip- prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi 

kebutuhan masa mendatang. 

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

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

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

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, 

serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; dan d) penelitian yang 

dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, 

atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada 

terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan 

peraturan di perguruan tinggi. 

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

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

prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang 

merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh 

semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar 

hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan c) penggunaan metode dan 

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

proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan 

peraturan di perguruan tinggi. 
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5. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) 

kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat 

penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek 

penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang 

ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan c) 

menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci 

yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 

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

sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses 

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

yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang 

ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan c) memenuhi standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, 

dan lingkungan. 

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

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

kegiatan penelitian; dan b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud 

dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk 

mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 

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

sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana 

penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain 

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

membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian 

penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan 

diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh 

perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi 
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usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil 

penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau 

insentif Kekayaan Intelektual (KI); dan d) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk 

mengambil fee dari para peneliti. 

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah: 

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan 

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 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; 

5. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua 

strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan 

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, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat 

mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Permenristekdikti Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang 

lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai 

berikut. 

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal 

yang meliputi: a) hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan b) hasil 

pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi 

masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, 

pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 

2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal 

tentang: a)kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu 

pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil 

penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, dan b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh 

masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang 

dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi 

kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, 

dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan 

langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 

3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal 

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

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

dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; 

atau pemberdayaan masyarakat; c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib 

mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, 

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

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu 

dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran 

lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e) 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara 

terarah, terukur, dan terprogram. 

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria 

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

penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara 

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

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

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

pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, 

dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara 

berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan e) dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili 

ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria 

minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan 

yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan 

kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan 

hasil pengabdian kepada masyarakat; dan c) kemampuan pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh 

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 

6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan 

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

proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian 

kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi 

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

prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang 

dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus 

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

7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria 

minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk 

mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk 

menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, 

serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan 

mutu internal 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi 

pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada 

masyarakat; 

d)kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan 

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui 

kerja sama; dan e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan 

yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian 

kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan 

pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan 

tinggi. 

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, 

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

pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan 

pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, 

atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada 
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masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai 

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

serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan 

ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana 

pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada 

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

pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan 

tinggi dapat dicapai, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 

(Ditjen Penguatan Risbang), cq. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (DRPM) mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam 

melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna 

mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan 

kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat pada DRPM Ditjen Penguatan Risbang mencakup 

rumpun ilmu sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1. 

Selain mengembangkan berbagai program penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat langsung ke perguruan tinggi, DRPM juga senantiasa membangun 

kerja sama dengan berbagai lembaga mitra, baik di tingkat nasional maupun 

internasional. Di tingkat nasional, kerja sama dilakukan dengan lembaga 

pemerintah, seperti kementerian/non-kementerian, pemerintah daerah, dan 

lembaga kemasyarakatan. DRPM juga terus mengembangkan kerja sama 

perguruan tinggi Indonesia dengan lembaga riset internasional, asosiasi keilmuan, 

dan lembaga pendidikan di berbagai negara. 

Disamping program hibah penelitian yang bersifat mono tahun, sejak tahun 1992 

DRPM telah mengeluarkan berbagai program hibah penelitian jangka panjang 

(multitahun) yang diharapkan dapat menghasilkan luaran yang benar-benar 

bermutu dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mulai 

tahun 2011, diberlakukan program desentralisasi yaitu sebagian kegiatan penelitian 
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dilimpahkan kewenangan pengelolaannya ke perguruan tinggi. Kebijakan ini 

diharapkan dapat lebih meningkatkan budaya meneliti bagi para dosen serta 

merangsang terbentuknya kelompok-kelompok peneliti handal secara merata di 

seluruh perguruan tinggi Indonesia. Perguruan tinggi juga diwajibkan untuk 

mengembangkan program penelitian 

unggulan guna memanfaatkan kepakaran, sarana dan prasarana yang ada di 

perguruan tinggi selaras dengan kebutuhan pembangunan lokal, nasional maupun 

internasional. Sementara itu, untuk menjawab tantangan yang lebih luas dan 

bersifat strategis, Ditjen Penguatan Risbang melalui DRPM terus mengembangkan 

program Penelitian Kompetitif Nasional yang pengelolaannya dilakukan oleh 

DRPM. 

Implementasi kebijakan desentralisasi telah mampu menumbuhkan keunggulan 

penelitian di perguruan tinggi. Keunggulan penelitian di perguruan tinggi berdasar 

bidang fokus telah dapat dipetakan. Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar 

dalam pemberian penugasan sesuai dengan bidang unggulan riset yang dimiliki 

dengan membentuk konsorsium penelitian. Penugasan riset kepada perguruan 

tinggi yang memiliki kompetensi di bidang yang strategis juga dilaksanakan untuk 

menunjang kebijakan Kemenristekdikti. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sesuai dengan visi dan misi STIKES IKIFA dalam  menjalankan 

Tridarma Pendidikan serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul 

dan bermanfaat bagi masyarakat, STIKES (STIKES) IKIFA senantiasa 

memacu peningkatan jumlah dan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa 

STIKES IKIFA. 

Seiring dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan jumlah 

penelitian yang berkualitas, STIKES IKIFA setiap tahun berusaha 

mengalokasikan anggaran untuk memberikan Hibah Penelitian Dosen. Upaya 

ini tentunya memerlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh sivitas 

akademika. Peningkatan kualitas penelitian tentunya lebih diharapkan 

daripada kuantitas. Kinerja penelitian yang tinggi diharapkan akan memacu 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) guna mendukung 

proses pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas, 

kuantitas dan kemanfaatan penelitian harus dilaksanakan secara 

berkelanjutan. 

Hibah Penelitian Dosen adalah wujud komitmen dari STIKES IKIFA 

untuk memacu semangat dari para dosen untuk melakukan penelitian. Hibah 

Penelitian Dosen ini diharapkan akan memicu para dosen untuk mampu 

mengembangkan penelitian yang diusulkan merupakan bagian dari penelitian 

inter dan multi-disipliner yang akan mampu mendapatkan dana penelitian lain 

yang lebih besar. 

 

B. TUJUAN 

Menghasilkan penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; menjamin pengembangan 

penelitian unggulan spesifik; meningkatkan kapasitas penelitian; mencapai 
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dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi 

masyarakat Indonesia; dan meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan 

perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional. 

 

C. TEMA 

Penelitian dosen di STIKES IKIFA mengacu pada Peta Jalan Penelitian 

STIKes IKIFA seperti yang terlihat pada gambar I.1.  

 

Gambar I.1 Peta Jalan Penelitian STIKes IKIFA 

 

D. LUARAN 

Selain laporan akhir, luaran yang diharapkan dari program ini adalah: 

1. Publikasi jurnal ilmiah nasional ber ISSN; 

2. Makalah seminar (oral atau poster); 

3. Prosiding pada seminar ilmiah yang berskala lokal, regional maupun 

nasional; dan internasional; 

4. Pengayaan bahan ajar berupa metode dan blue print; 

5. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) berupa purwarupa, sistem, 

kebijakan, model, atau teknologi tepat guna.  

Dengan alur sebagai berikut : daftar akun (registrasi akun Hak Cipta 

Online http://registrasi.dglp.go.id untuk mendapatkan Username dan 

http://registrasi.dglp.go.id/
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Password), upload file (pastikan informasi dan upload kelengkapan 

administrasi dan salinan contoh ciptaan adalah benar. Maksimal upload 

5MB), pembayaran (1 kode pembayaran untuk 1 pencatatan ciptaan 

dengan masa berlaku kode 2 hari), formalitas (pengecekan file persyaratan 

pendaftaran pencatatan ciptaan), approve (pendaftaran pencatatan ciptaan 

telah disetujui), arsip (penyimpanan file berkas permohonan pencatatan 

ciptaan 

 

E. KRITERIA DAN PERSYARATAN PENGUSUL 

1. Ketua pengusul adalah dosen STIKES IKIFA memiliki jabatan fungsional 

atau belum memiliki jabatan fungsional; 

2. Pengusul hanya boleh mengusulkan sebanyak dua kali, satu kali sebagai 

ketua dan satu kali sebagai anggota dalam satu tahun 

3. Tim pengusul berjumlah 2-3 orang yang beranggotakan dosen STIKES 

IKIFA, dosen dari akademi yang lain atau mahasiswa D3; 

4. Jumlah dana maksimum Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) 

perproposal (termasuk pajak); 

5. Pengusul yang diterima proposal penelitiannya wajib mengumpulkan 

laporan akhir tepat waktu (satu tahun). Apabila ada keterlambatan maka 

sesuai kontrak pelaksanaan penelitian peneliti diharuskan mengembalikan 

1/000 perhari dari nilai kontrak; 

6. Proposal dalam bentuk hard copy sebanyak 1 (satu) eksemplar diserahkan 

ke PIK. 

7. Proposal bukan merupakan hasil plagiasi, yang diuji dengan program anti 

plagiarism.net. Bila terbukti, proposal akan dikembalikan dan tidak dapat 

diteruskan.. 
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F. SUMBER DANA PENELITIAN 

Sumber dana penelitian dosen dapat berasal dari: 

1. Internal Perguruan Tinggi; dan 

2. Eksternal baik dengan  industri, atau lembaga pemerintah/swasta. 

 

 

G. JADWAL KEGIATAN 

 

Tabel I.1. Jadwal Penelitian Dosen 

No. Jenis Kegiatan Bulan 

1. Sosialisasi Kegiatan September 

2. Pengumuman Penerimaan Proposal September 

3. Penerimaan Proposal Nopember 

4. Seleksi Proposal Nopember 

5. Pengumuman Lolos Proposal Nopember 

6. Penandatangan Kontrak Desember 

7. Pelaksanaan Desember - Agustus 

8. Laporan Kemajuan (PIK) Juni 

9. Laporan Akhir Agustus 

10. Monev (UPMI) September 

 

1. Tahap Pengumuman 

Siklus pengelolaan penelitian diawali dengan PIK mengumumkan 

penerimaan usulan penelitian. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri 

dengan buku panduan penelitian beserta buku panduan teknis pengusulan 

melalui web IKIFA. Perguruan Tinggi/Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi menginformasikan penerimaan usulan kepada dosen/peneliti di 

lingkup kerjanya masing- masing 

2. Tahap Pengusulan 

Pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh dosen dengan mengakses 

web IKIFA sesuai kewenangan yang dimiliki. 
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3. Tahap Penyeleksian 

Seleksi proposal penelitian dosen dilakukan oleh tim PIK untuk    

menentukan apakah proposal yang diajukan memenuhi kriteria yang sudah   

ditentukan oleh STIKES IKIFA. Penilaian seleksi proposal dapat dilihat 

pada lampiran 1. 

4. Penetapan dan pengumuman proposal yang disetujui 

      Penetapan proposal yang disetujui melalui Surat Keputusan Direktur dan 

diumumkan kepada dosen bersangkutan.  

5. Penandatanganan kontrak 

Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman 

penetapan penerimaan usulan, antara direktur dan ketua peneliti. Kontrak 

penelitian berisi: 

a Nomor kontrak; 

b Tanggal pembuatan kontrak; 

c Pejabat penandatangan kontrak; 

d Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak; 

e Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian; 

f Judul penelitian; 

g Ruang lingkup kegiatan; 

h Masa berlaku kontrak; 

i Penyerahan hasil kerja; 

j Biaya kegiatan; 

k Tata cara pembayaran; 

l Hasil pekerjaan; 

m Sanksi dan denda; 

n Force majeure; 

o Perselisihan dan dominsili; 

p Tanda tangan bermaterai pihak yang terlibat; 
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6.  Pencairan dana 

Pencairan dana oleh pihak Yayasan IKIFA dilakukan setelah 

penandatanganan  kontrak penelitian  

7. Pelaksanaan  penelitian 

Pelaksanaan penelitian mengacu pada kontrak penelitian 

8. Monitoring /pengawasan 

Sasaran pengawasan meliputi peneliti dan penyelenggara penelitian 

(institusi) masing-masing mengikuti ketentuan berikut: 

a. Pengawasan dan pelaksanaan penelitian dilaksanakan oleh STIKES 

IKIFA dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi; 

b. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh penelaah internal dari tim PIK. 

Setiap judul dilakukan monitoring dan evaluasi oleh 2 orang  penelaah 

yang berasal dari tim PIK; 

c. Penelaah internal STIKES IKIFA ditetapkan oleh Ketua dengan 

mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan;  
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BAB II 

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN DOSEN 

 

Proposal penelitian maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman 

sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), diketik menggunakan huruf Times 

New Roman ukuran 12 dengan jarak spasi 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4 dengan 

jarak margin atas dan kiri 4 cm, margin kanan dan bawah 3 cm, serta mengikuti 

sistematika dengan urutan sebagai berikut: 

 

A. HALAMAN SAMPUL 

Halaman sampul pada proposal penelitian dosen adalah softcover 

berwarna orange dengan tinta berwarna hitam. Format pengetikan halaman 

sampul proposal dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

B. HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL 

Halaman pengesahan proposal penelitian dosen dicetak pada halaman 

baru. Halaman ini memuat Judul Penelitian, kode penelitian, ketua dan 

anggota peneliti 1, 2, dan biaya penelitian. Format pengetikan dapat dilihat 

pada lampiran 2.  

 

C. DAFTAR ISI 

Halaman daftar isi dimaksudkan untuk memberi petunjuk pokok 

mengenai isi buku. Halaman ini memuat nomor bab dan judul bab, abjad sub 

bab dan judul sub bab, beserta dengan nomor halamannya. Daftar isi diketik 

menggunakan jarak spasi 1. Contoh halaman daftar isi  dapat dilihat pada 

lampiran 3. 
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D. DAFTAR TABEL 

Halaman ini memuat nomor tabel, judul tabel atau nama tabel dan 

nomor halaman tabel tersebut dimuat. Daftar isi diketik menggunakan jarak 

spasi 1. Contoh halaman daftar tabel  dapat dilihat pada lampiran 4. 

  

E. DAFTAR GAMBAR 

Halaman daftar gambar dan ilustrasi dicetak pada halaman baru. 

Halaman ini memuat nomor gambar, judul gambar/ilustrasi dan nomor 

halaman tempat gambar/ilustrasi dimuat. Daftar isi diketik menggunakan 

jarak spasi 1. Contoh halaman daftar gambar  dapat dilihat pada lampiran 5. 

 

F. DAFTAR LAMPIRAN  

Halaman daftar lampiran dicetak pada halaman baru. Halaman ini 

memuat nomor lampiran, judul lampiran, nomor anak lampiran, dan judul 

anak lampiran serta nomor halaman tempat judul lampiran dan judul anak 

lampiran dimuat. Contoh halaman daftar lampiran, format susunan, dan cara 

penulisan halaman daftar lampiran dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

G. RINGKASAN 

Ringkasan memuat tujuan dilakukannya penelitian, metode yang 

digunakan, dan sampel yang digunakan dalam penelitian.Contoh ringkasan 

dapat dilihat pada lampiran 7.    

 

H.  BAB I PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh 

keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan 

untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau 

argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk 

dilaksanakan. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas 

disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, 



Buku Pedoman Penelitian Dosen  9 
 
 

 

pengujian hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan 

masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan 

penelitian. 

 

I. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan 

dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan 

bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan 

dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir 

(maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal 

ilmiah yang relevan. 

 

J. BAB III METODE PENELITIAN 

Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-

tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang 

digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data.  

 

K. BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

1. Anggaran Biaya 

Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan 

format sebagaimana pada lampiran 8. Sedangkan ringkasan anggaran 

biaya disusun sesuai dengan format tabel II.1. dengan komponen sebagai 

berikut. 
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      Tabel II.1. Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Dosen  

No

. 
Jenis pengeluaran 

Biaya yang 

diusulkan (Rp) 

1. Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, 

pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor 

operator, dan honor pembuat sistem (maksimum 30%) 

 

2. Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, surat 

menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, 
publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, langganan 

jurnal (maksimum 60%) 

 

3. Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, 

seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-konsumsi, 

perdiem/lumpsum, transport (maksimum 40%) 

 

4. Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, 

kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang 

penelitian lainnya (maksimum 40%) 

 

Jumlah  

 

2.  Jadwal Penelitian 

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 

tahun dalam bentuk diagram batang (bar chart) seperti dalam lampiran 9. 

 

L. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan 

urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber 

atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga 

mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman 

dimana artikel tersebut dimulai.  

 

M. LAMPIRAN 

Lampiran didahului oleh satu halaman yang memuat kata LAMPIRAN 

dan diletakkan di tengah halaman. Halaman ini tidak diberi nomor halaman 

tubuh utama. Lampiran dapat memuat keterangan tambahan, data pendukung, 

penurunan rumus, contoh perhitungan, berupa tabel, gambar, data mentah 
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penelitian dan sebagainya, yang kalau dimasukan ke dalam tubuh proposal 

atau penelitian dosen akan menggangu kelancaran pengutaraannya. 

Setiap lampiran diberi nomor yang berupa angka 1, 2, 3, dan seterusnya. 

Urutan lampiran dituliskan dengan dua angka arab yang dipisahkan oleh titik, 

angka pertama menunjukkan nomor urut lampiran, sedangkan angka kedua 

menunjukkan nomor urut anak lampiran pada lampiran tersebut. Cara 

penulisan judul lampiran dan judul anak lampiran pada daftar lampiran sama 

seperti penulisan judul bab dan judul sub-bab pada halaman daftar isi.  
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BAB III 

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PENELITIAN DOSEN 

 

         Penelitian dosen diketik menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 

dengan jarak spasi 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4 dengan jarak margin atas dan 

kiri 4 cm, margin kanan dan bawah 3 cm, serta mengikuti sistematikan dengan 

urutan sebagai berikut: 

 

 A.    HALAMAN SAMPUL 

Halaman sampul pada buku penelitian dosen adalah soft cover  dengan warna 

orange. Format pengetikan halaman sampul dan judul buku penelitian dosen 

dapat dilihat pada lampiran 13. 

 

B.     HALAMAN PERNYATAAN 

Halaman ini berisi bahwa penelitian dibiayai oleh yayasan, pengutipan hasil 

karya orang menggunakan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. 

Halaman ini merupakan pernyataan penulis bahwa hasil karyanya merupakan 

karya yang orisinal bukan plagiat. Contoh dapat dilihat pada lampiran 14. 

 

C.     HALAMAN PENGESAHAN 

Halaman ini memuat judul penelitian, nama-nama peneliti, dan telah disahkan 

oleh direktur STIKES IKIFA. Contoh dapat dilihat pada lampiran 15. 

  

D.     ABSTRAK DAN ABSTRACT  

Halaman yang digunakan tidak lebih dari satu halaman. Abstrak ditulis dalam 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing dimulai pada halaman 

baru. Abstrak terdiri atas 300-500 kata. 

Abstrak dalam bahasa Inggris dicetak pada halaman berbeda dengan format 

sama seperti bahasa Indonesia dan tidak dicetak miring. 
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Abstrak merupakan ikhtisar suatu tugas akhir yang memuat permasalahan, 

tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak dibuat untuk 

memudahkan pembaca mengerti secara cepat isi tugas akhir untuk 

memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. Abstrak tidak 

boleh lebih dari 1 halaman. Penulisan menggunakan spasi single. 

Halaman ini juga memuat kata kunci yang dicetak berjarak satu spasi di 

bawah kalimat terakhir abstrak, berisi maksimum 6 (enam) kata terpenting 

dari judul. 

 

E.     DAFTAR ISI, TABEL, GAMBAR, LAMPIRAN 

Secara berurutan lihat lampiran 3, 4, 5, dan 6. 

  

F.     BAB I, BAB II dan BAB III  

Lihat bab 2. 

 

G.     BAB IV HASIL & PEMBAHASAN 

Hasil penelitian juga ditunjukan dengan jelas misalnya dalam bentuk 

tabel, grafik, foto atau gambar. Penampilan hasil data mentah harus 

dihindarkan. 

Tabel hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga mudah dibaca dan 

dimengerti. Jika tabel yang dibuat memuat angka–angka maka yang ditulis 

adalah hanya angka, sedangkan satuan atau keterangan ditulis ditempat lain 

misalnya satuan ditulis dibagian atas kolom sedangkan keterangan ditulis 

dibawah tabel. Hasil penelitian supaya ditempatkan sedekat mungkin dengan 

pembahasan. 

Pembahasan berisi penelaahan terhadap hasil yang diperoleh dan dapat 

berupa uraian teoritik, kualitatif dan kuantitatif, maupun statistik. Dalam 

pembahasan juga dapat diadakan perbandingan antara hasil yang diperoleh 

pada penelitian ini, dengan hasil penelitian yang pernah dikerjakan orang lain 

dengan mencantumkan daftar pustaka.  
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Pembahasan harus menyeluruh sehingga terbukti arti pentingnya 

penelitian, serta simpulan yang diambil mudah dipahami. Jika ada data yang 

ditolak atau diterima maka cara uji yang digunakan harus disebutkan. 

Penjelasan juga harus diberikan jika diperoleh hasil yang menyimpang dari 

perkiraan awal. 

 

H.    BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat ringkasan dan rincian kesimpulan yang akan dituliskan 

pada abstrak. Saran untuk kajian lanjutan serta practical implication dari 

penelitian mahasiswa dapat dituliskan pada bab ini.  

Kesimpulan mengandung uraian singkat dan tepat tentang hasil 

penelitian dan pembahasan. Jika digunakan hipotesis maka harus ditarik 

simpulan yang berkaitan dengan hipotesis tersebut. 

Saran dibuat berdasarkan pada pengalaman dan pertimbangan selama 

melakukan penelitian. Saran ditujukan kepada peneliti dalam bidang yang 

sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah 

dilaksanakan. 

  

I.      DAFTAR PUSTAKA dan LAMPIRAN (lihat bab 2)  
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BAB IV 

PELAKSANAAN KEGIATAN MONEV 

 

A. Pendahuluan  

Untuk keperluan efektivitas pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, 

maka akan dilakukan tahapan monitoring dan evaluasi (monev). Monev 

penelitian dosen dilakukan oleh tim monev. Pemonev adalah tim dari PIK 

STIKES IKIFA.  

Pengumpulan informasi untuk penilaian dalam monev dilakukan 

melalui (a) Dokumen pendukung yang telah diserahkan ke PIK STIKES IKIFA 

oleh masing-masing pelaksana kegiatan, dan (b) Wawancara langsung dengan 

pelaksana kegiatan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan yang mengacu pada Formulir Monitoring dan Evaluasi untuk 

kegiatan penelitian dosen. Pengumpulan informasi ini dilaksanakan setelah tim 

pelaksana kegiatan melakukan pemaparan hasil kegiatan di hadapan pemonev.  

Apabila dipandang perlu, pemonev dapat melakukan verifikasi terhadap 

beberapa kegiatan pengabdian dengan melakukan kunjungan (observasi) ke 

lapangan. Dari informasi yang terkumpul dalam proses presentasi dan 

wawancara, pemonev akan memberikan “skor” bagi setiap kegiatan. 

  

B. Tim Pemonev  

Monev kegiatan penelitian dosen di Akademi Farmasi IKIFA dilakukan 

oleh tim PIK yang ditunjuk sebagai Pemonev. Tim Pemonev berasal dari tim 

PIK Akademi Farmasi IKIFA. 

 

C. Pelaksanaan Monev dan Tahapan Kegiatan  

Tahapan setiap monev melibatkan tiga komponen pelaksana, yaitu (1) 

Panitia, (2) Tim Pemonev, (3) Dosen penerima program penelitian. Panitia 

terdiri atas panitia dan pendamping kegiatan. Tim Pemonev adalah individu 

yang mendapat tugas melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian 
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dosen. Ringkasan tahapan kegiatan monev penelitian dosen ditunjukkan dalam 

Tabel di bawah ini.  

 

Tabel II.1. Rangkuman Tahapan dan Kegiatan Monev Penelitian 
No Tahapan Rincian Kegiatan 
Persiapan 

1. a. Panitia/PIK  1. Menetapkan jumlah dana, nama-nama Pemonev 

dan jadwal pelaksanaan monev;  

2. Menerbitkan surat tugas pemonev dan;  

3. Mengundang pemonev untuk pelaksanaan 

koordinasi dan penyamaan persepsi;  

4. Menyiapkan tenaga bantuan administrasi;  

5. Menyiapkan tempat pelaksanaan monev yang 

dilengkapi fasilitas computer/laptop, LCD, printer, 

dan kertas. 

 b. Dosen pelaksana 

penelitian dosen 

1. Menyerahkan dokumen pendukung kegiatan 

penelitian ke PIK ; 

2. Menyiapkan bukti pendukung hasil pelaksanaan 

penelitian dosen (dokumentasi foto, video, 

prototipe, piranti lunak, peralatan, demo atau 

produk lain yang dihasilkan). 

PELAKSANAAN MONEV 

 a. Panitia/PIK  1. Mengurus administrasi kegiatan pemonev yang 

meliputi daftar hadir, berita acara monev;  

2. Melakukan koordinasi dengan pemonev; 

3. Membuka dan menutup kegiatan monev; 

4. Menerima berkas monev kembali; 

5. Membuat laporan monev. 

 b. Dosen pelaksana 

penelitian dosen 

1. Menerima penjelasan tentang pelaksanaan monev 

melalui proses wawancara atau presentasi. Apabila 

ketua tim pelaksana berhalangan hadir, maka harus 

memberikan kuasa kepada anggota pelaksana 

dengan diketahui ketua Unit Penelitian dosenyang 

bersangkutan;  

2. Membawa bukti pendukung hasil pelaksanaan 

Pengabdian (dokumentasi foto, video, prototipe, 

peranti lunak, peralatan, demo atau produk lain); 

3. Mengisi dan menandatangani daftar hadir. 

 c. Pemonev 1. Memberikan penjelasan singkat tentang maksud 

dan tujuan serta tatacara monev. 

2. Melakukan penilaian secara langsung, dan 

menetapkan skor menggunakan panduan pada 

Lampiran 3. 

3. Menandatangani berita acara pelaksanaan monev. 

4. Menyerahkan hasil monev kepada PIK 
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D. Tatacara Saat Pelaksanaan Monev  

Tatacara pelaksanaan monev kegiatan penelitian dosen mengadaptasi 

panduan yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti. Tatacara monev 

penelitian dosen diatur dengan urutan berikut. 

1. Ketua PIK  memberi penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan serta 

tatacara monev;  

2. Pemonev memandu pelaksanaan monev sesuai dengan jadwal dan urutan 

tim pelaksana kegiatan pengabdian;  

3. Pemonev memberikan penilaian setelah proses monev atas setiap judul 

penelitian selesai dilakukan;  

4. Pemonev tidak diperkenankan membuat kriteria sendiri yang tidak pernah 

dibahas dalam koordinasi penyamaan persepsi atau dicantumkan dalam 

pedoman monev;  

5. Pemonev melaksanakan monev sesuai jadwal yang telah disepakati dan 

tidak diperkenankan untuk memadatkan acara monev;  

6. Setiap pemonev harus menjalankan pedoman Monev (panduan umum, 

tatacara, dan etika pemonev) sesuai dengan hasil saat koordinasi penyamaan 

persepsi;  

7. Pemonev dan Ketua PIK  menandatangani Berita Acara monev; 

8. Ketua pelaksana mempresentasikan hasil kegiatannya selama maksimum 10 

menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan pemonev selama 

maksimum 10 menit (alokasi waktu setiap judul kegiatan adalah maksimum 

20 menit); 

9. Setiap pelaksana kegiatan penelitian memiliki kesempatan yang sama untuk 

mempresentasikan hasil kegiatannya. Jika sampai batas akhir waktu 

pelaksanaan monev masih ada tim yang tidak hadir, maka tidak ada lagi 

kesempatan bagi tim untuk melakukan presentasi; 

10. Pelaksana harus membawa semua bukti fisik yang dapat menunjukkan 

kemajuan pelaksanaan pekerjaan, berupa dokumentasi foto, video, prototip, 

perangkat lunak, atau peralatan yang dibuat; 
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11. Atas seijin pemonev, misal karena kesibukan akademiknya, ketua tim 

diperkenankan melakukan pertukaran jadwal presentasi dengan tim lainnya; 

12. Anggota tim pelaksana kegiatan lain dapat menghadiri presentasi dan 

mengikuti acara diskusi; 

13. Pelaksanaan monev bersifat terbuka dan dapat diikuti oleh tim pelaksana 

lain sesuai kapasitas ruang pelaksanaan monev; 

14. Waktu pelaksanaan monev setiap hari adalah pukul 08.00-18.00, dan dapat 

diperpanjang sesuai kesepakatan bersama sampai dengan pukul 20.00. 

 

E. Ketentuan dan Etika Pemonev  

Untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan kegiatan penelitian dosen, 

pemonev harus memperhatikan dan menjalankan etika pemonev. Uraian etika 

bagi pemonev adalah sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dosen ditekankan 

pada dua hal, yaitu:  

a. Penilaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan prediksi, kapan sisa 

pekerjaan penelitian yang belum terlaksana akan diselesaikan. Capaian 

kegiatan adalah persentase pekerjaan yang telah dikerjakan oleh tim 

pelaksana; dan  

b. Penilaian kreativitas ditekankan pada upaya identifikasi kelayakan 

kegiatan penelitian tersebut untuk pendanaan tahun berikutnya.  

2. Pemonev menyampaikan saran penyempurnaan untuk menambah wawasan 

dan kinerja pelaksanaan penelitian; 

3. Pemonev menggunakan format penilaian yang telah disediakan; 

4. Pemonev harus memahami panduan monev, mematuhi tata cara monev, dan 

menjaga integritas diri dan kredibilitas sebagai pemonev; 

5. Pemonev tidak diperkenankan menyampaikan informasi apapun terkait 

hasil monev; 
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6. Pemonev menyerahkan kembali semua bukti hasil kemajuan pelaksanaan 

pekerjaan tim penelitian dosen yang berupa dokumentasi foto, video, 

prototip, perangkat lunak, peralatan atau produk lain yang dihasilkan; 

7. Pemonev memberikan informasi kepada Perguruan Tinggi yang dimonev 

tentang batas waktu pengumpulan laporan akhir penelitian dosen, 

pentingnya laporan akhir sebagai salah satu komponen penilai kelayakan 

keberlanjutan kegiatan untuk tahun berikutnya, bentuk laporan, serta 

konsekuensi yang akan ditanggung oleh tim pelaksana dan unit jika laporan 

tidak dikumpulkan sampai batas waktunya; 

8. Pemonev tidak dibenarkan menerima gratifikasi, honorarium, atau bentuk 

hadiah lain dari penelitian; 

9. Pemonev menerima honorarium yang besarannya disesuaikan dengan pagu 

yang berlaku. 

 

F. Tugas Pemonev  

Tugas Tim Pemonev dalam monev pelaksanaan penelitian dosen adalah 

sebagai berikut.  

1. Melakukan pertemuan pendahuluan/terbatas dengan Ketua Unit Penelitian 

dosen; 

2. Menginformasikan susunan dan tugas tim pemonev dan rencana 

pelaksanaan; 

3. Melaksanakan acara pembukaan yang dihadiri oleh pimpinan/staf PIK  dan 

peserta untuk menjelaskan teknis pelaksanaan monev;  

4. Melakukan monev terhadap pelaksanaan penelitian dosen dengan 

mencermati presentasi setiap pelaksana, membuat skor penilaian, membuat 

rekapitulasi nilai, serta bilamana perlu melakukan verifikasi data dan 

informasi ke lapangan, berdiskusi dengan tim pelaksana kegiatan, dan 

memberikan saran pemecahan masalah yang dihadapi;  

5. Melakukan penilaian dan membuat catatan hasil pengamatan terhadap tim 

pelaksana yang bersifat “rahasia” untuk disampaikan kepada ketua PIK; 
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6. Menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Monev Kegiatan penelitian 

dosen bersama dengan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat;  

7. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Pemonev dan kepakarannya 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;  

8. Menjunjung tinggi norma, etika, dan nilai-nilai akademis selama 

pelaksanaan monev. 
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Lampiran 1. Format Penilaian Proposal Penelitian Dosen 

PENILAIAN PROPOSAL 

PENELITIAN DOSEN  

Judul Penelitian :  

Ketua Peneliti   

a. Nama Lengkap :  

b. NIP :  

c. Anggota Peneliti :       orang 

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 tahun 

Biaya diusulkan ke STIKES : Rp.  

Biaya direkomendasikan : Rp. ………………… 

No. Kriteria Penilaian Angka Perolehan 
Total Angka 

Perolehan 
Bobot Skor 

Skor 

Akhir 

1. Perumusan Masalah:        

20 

 

 a. Ketajaman Perumusan Masalah 1 2 3 4 5 6   

 b. Tujuan Penelitian 1 2 3 4 5 6   

SKOR AKHIR = TOTAL ANGKA PEROLEHAN / 12 x 20 

2. Peluang Luaran Pendidikan:        

30 

 

 a. Publikasi Ilmiah 1 2 3 4 5 6   

 b. Pengembangan Iptek-Sosbud 1 2 3 4 5 6   

 c. Pengayaan Bahan Ajar 1 2 3 4 5 6   

SKOR AKHIR = TOTAL ANGKA PEROLEHAN / 18 x 30 

3. Metode Penelitian:        

20 

 

 Ketepatan dan kesesuaian metode 

yang digunakan 

1 2 3 4 5 6 
 

 

SKOR AKHIR = TOTAL ANGKA PEROLEHAN / 6 x 20 

4. Tinjauan Pustka:        

15 

 

 a. Relevansi 1 2 3 4 5 6   

 b. Kemutakhiran 1 2 3 4 5 6   

 c. Penyusunan Daftar Pustaka 1 2 3 4 5 6   

SKOR AKHIR = TOTAL ANGKA PEROLEHAN / 18 x 15 

5. Kelayakan Penelitian:        

15 

 

 a. Kesesuaian Waktu 1 2 3 4 5 6   

 b. Kesesuaian Biaya 1 2 3 4 5 6   

 c. Kesesuaian Personalia 1 2 3 4 5 6   

SKOR AKHIR = TOTAL ANGKA PEROLEHAN / 18 x 15 

SKOR AKHIR 
Keterangan :  

Lingkari angka perolehan 
Angka Perolehan : 1,2,3,5,6 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 4 = cukup, 5 = baik, 6 = sangat baik) 

Komentar Penilai: 

Jakarta, Tanggal,Bulan,Tahun 

                                                          Penilai 1/2,                     

                                                     Nama dosen  
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Lampiran 2. Format Halaman Sampul Proposal Penelitian Dosen 

 

 

PROPOSAL HIBAH PENELITIAN YAYASAN 

PENELITIAN DOSEN 

 

 

 

 

 

LOGO STIKES IKIFA 

 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN 

 

 

 

TIM PENGUSUL 

  (Nama ketua, lengkap dengan gelar, dan NIDN) 

  (Nama anggota lengkap dengan gelar, dan NIDN) 

 

 

 

STIKES IKIFA 

Tahun 

 

 

Kode Penelitian : D/UP.U/tahun/……… 
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Lampiran 3.  Halaman Pengesahan Proposal/Hibah Penelitian dosen 

HALAMAN PENGESAHAN 

PROPOSAL/HIBAH PENELITIAN DOSEN 

 

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

Kode Penelitian :……………………………………………………. 

Ketua Peneliti 

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

b. NIDN/ NUPN :……………………………………………………. 

c.   Jabatan Fungsional :……………………………………………………. 

d.   Program Studi :……………………………………………………. 

e.   Nomor HP                          :…………………………………………………….  

f.   Alamat surel (e-mail) :……………………………………………………. 

Anggota Peneliti (1) 

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

b.   NIDN/NUPN/NIM :…………………………………………………….  

c.   Perguruan Tinggi :……………………………………………………. 

Anggota Peneliti (2) 

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

b.   NIDN/NUPN/NIM :…………………………………………………….  

c.   Perguruan Tinggi :……………………………………………………. 

Biaya Penelitian : Rp.………………………………………………... 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

  

Mengetahui,   

    Direktur       Ketua Peneliti, 

  

  Tanda tangan     Tanda tangan 

(Nama lengkap)   (Nama lengkap) 

  NIP.     NIP. 

                                                       Menyetujui, 

Ketua PIK 

 

Tanda tangan 

(Nama lengkap) 

                                                        NIP 
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Lampiran 4. Contoh Halaman Daftar Isi  

DAFTAR ISI 

   

      

HALAMAN JUDUL ..............................................................  i 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..................  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN...............................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................  iv 

HALAMAN PERUNTUKAN ...............................................  v 

KATA PENGANTAR ............................................................  vi 

ABSTRAK ..............................................................................  vii 

ABSTRACT  ............................................................................  viii 

DAFTAR ISI ...........................................................................  ix 

DAFTAR TABEL...................................................................  x 

DAFTAR GAMBAR ..............................................................  xi 

DAFTAR LAMPIRAN ..........................................................  xii 

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG ........................  xiii 

BAB I  PENDAHULUAN ......................................................  1 

 A.LATAR BELAKANG  .........................................  1 

 B.PERUMUSAN MASALAH .................................  3 

BAB II  TINJAUANPUSTAKA ............................................  5 

 A.STRUKTUR BIBIR  ............................................  5 

BAB III METODELOGI PENELITIAN .............................  39 

A. ALAT PENELITIAN .........................................  39 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN...............................  44 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN ...............................  45 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................  47 
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Lampiran 5. Contoh Halaman Daftar Tabel 

DAFTAR TABEL 

       

II.1.  Struktur kimia dari sel-sel epidermis manusia  ...............  10 

II.2. Susunan lemak permukaan kulit  ....................................  14 

II.3. Komposisi Natural Moisturizing Factor (NMF)  ............  15 

II.4. Perbedaan struktur bibir yang sehat dan tidak sehat  ......  18 

II.5. Komposisi umum moisturizer  ........................................  23 

 

 

Lampiran 6. Contoh Halaman Daftar Gambar 

 

DAFTAR GAMBAR 

       

II.1. Mekanisme kerja antioksidan ..........................................  10 

II.2. Formula sediaan losion antioksidan ................................  14 

II.3. Struktur epidermis kulit...................................................  15 

 

 

Lampiran 7. Contoh Halaman Daftar Lampiran 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.Pedoman Pemilihan Antibiotika  ................................  10 

Lampiran 2.  Pedoman Pemilihan Antibiotika Dan ……………...    - 

                      Kriteria Sentivitas Bakteri ........................................  34 

                1.1 Kriteria Contoh Pengambilan Bakteri ................  35 

 

 

Lampiran 8. Contoh Ringkasan 

 

Dilakukan penelitian identifikasi kandungan boraks pada bakso yang dijual di 

Kelurahan Bahagia Bekasi Utara Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk 

menidentifikasi boraks pada bakso dengan metode analisa kualitatif yaitu uji nyala 

api, pengujian warna dengan kertas kunyit tumerik, dengan menggunakan pereaksi 

perak nitrat dan barium klorida. Sampel diambil dengan metode random sampling 

pada bakso yang dijual di Kelurahan Bahagia Bekasi Utara. 

 

 



Buku Pedoman Penelitian Dosen  26 
 
 

 

Lampiran 9. Justifikasi Anggaran Biaya 

 

Rekapitulasi biaya yang diusulkan 

No Uraian Jumlah (Rp) 

1. Bahan Habis Pakai  

2. Peralatan  

3. Perjalanan  

4. Lain-lain  

   

 

1. Bahan Habis Pakai 

No. Bahan Volume Biaya Satuan 

(Rp) 

Biaya (Rp) 

1.     

 Jumlah Biaya    

 

2. Peralatan  

No. Bahan Volume Biaya Satuan 

(Rp) 

Biaya (Rp) 

1.     

 Jumlah Biaya    

 

3. Perjalanan 

No. Bahan Volume Biaya Satuan 

(Rp) 

Biaya (Rp) 

1.     

 Jumlah Biaya    

 

4. Lain-lain 

No. Bahan Volume Biaya Satuan 

(Rp) 

Biaya (Rp) 

1.     

 Jumlah Biaya    
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Lampiran 10. Jadwal Penelitian 

 

No. Kegiatan 
Bulan 

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 

1. Pengumpulan 

Bahan 

                                    

2. ………..                                     

3. ………..                                     

4. ………..                                     

5. ………..                                     

6. ………..                                     

7. ………..                                     

8. ………..                                     

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

13. Publikasi 

Ilmiah 
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Lampiran 11. Contoh Halaman Sampul Penelitian Dosen 

 

 

LAPORAN HIBAH PENELITIAN YAYASAN 

PENELITIAN DOSEN 

 

 

 

 

 

LOGO STIKES IKIFA 

 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN 

 

 

 

TIM PENGUSUL 

  (Nama ketua, lengkap dengan gelar, dan NIDN) 

  (Nama anggota lengkap dengan gelar, dan NIDN) 

 

 

 

 

STIKES IKIFA 

Tahun 

 

 

Kode Penelitian : D/UP.U/tahun/……… 
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Lampiran 12. Contoh Halaman Lembar Pengesahan Penelitian Dosen 

 

 

Penelitian dosen yang dibiayai oleh Yayasan Pendidikan IKIFA tahun …… 

dengan judul “……………………………………………………………….” 

 

Peneliti Utama :……………………………………………… 

Peneliti I :……………………………………………… 

Peneliti II :……………………………………………… 

 

Telah selesai dilaksanakan, disahkan oleh Direktur STIKES IKIFA 

 

Direktur STIKES IKIFA 

 

 

 

…………………………………………... 

NIP………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


