
 

 

 

PANDUAN 
 PENELITIAN INTERNAL 

STIKes BINALITA SUDAMA MEDAN 

 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
    BINALITA SUDAMA MEDAN 

PENERBIT 



BUKU PANDUAN PENELITIAN BAGI DOSEN PEMULA  

BINALITA SUDAMA MEDAN 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Binalita 

Sudama Medan 

2019 

 



KATA PENGANTAR 

 

Panduan Penelitian Internal STIKes Binalita Sudama Medan 

2019  ini digunakan untuk panduan semua civitas akademika 

STIKES dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, khususnya bidang penelitian. Buku ini berisi tata cara 

prosedur penghargaan dan hukuman dosen dan tata cara 

prosedur pengajuan proposal, penilaian proposal, monev, 

penilaian pelaksanaan penelitian dan laporan penelitian. 

Penghargaan dan hukuman berkaitan erat dengan prestasi 

dalam proses penelitian dan luaran yang dihasilkan. 

Sesuai dengan mutu penelitian maka kegiatan 

monitoring dan evaluasi sangat penting. Kegiatan ini digunakan 

untuk menjamin kualitas penelitian, keberlanjutan, ketepatan 

serta efektivitas kegiatan penelitian . Monitoring dan evaluasi 

akan dilakukan secara periodik dan sistemik serta insidental. 

Skim penelitian yang didanai oleh Yayasan BSM adalah skim 

penelitian kompetitif nasional. Skim-skim penelitian ini sangat 

bermanfaat bagi pengembangan penelitian di STIKes BSM. 

Skim-skim penelitian ini saling melengkapi dengan penelitian-

penelitian yang didanai oleh DRPM Dikti RI, Kemenristek, 

Rispro-LPDP, dan pendanaan eksternal lainnya. skim yang di 

danai itu adalah skim kompetitif nasional sesuai kemampuan 

dosen di lingkungan BSM.  



 

Luaran skim-skim penelitian internal ini diharapkan 

mampu untuk publikasi nasional akreditasi, publikasi eksternal, 

seminar nasional, seminar luar negeri, HAKI, buku ajar, dan 

produk/rekayasa sosial. 

 

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh 

dari sempurna, sehingga kami mempersilahkan kepada 

khalayak untuk berkenan memberikan saran dan masukan 

untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terima 

kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga buku ini 

bermanfaat bagi seluruh civitas akademika dalam rangka 

meningkatkan potensi penelitian. 

 

 

Medan,     nopember 2019 

Ketua LPPM  BSM 

 

 

Berkat Panjaitan, S. Si, M. Pd 

NIDN. 0111049001 

 

 



PANDUAN PENELITIAN BAGI DOSEN PEMULA 

STIKES BINALITA SUDAMA MEDAN 

 

1. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan pemberian penghargaan penghasil kekayaan 

intelektual adalah terciptanya budaya masyarakat untuk 

menghasilkan dan menghargai karya intelektual, budaya kreatif 

dan inovatif, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. 

Sasarannya adalah tumbuhnya karya kreatif dan inovatif 

dari para dosen, peneliti, dan masyarakat pada bidang industri, 

produk/teknologi, ilmu pengetahuan, dan industri kreatif 

berbasis seni dan budaya, media dan desain. 

 

2. Ruang Lingkup Program dan Kegiatan 

Program pemberian penghargaan merupakan sebuah 

ajang yang tepat untuk menunjukkan berbagai prestasi dosen, 

peneliti, dan masyarakat yang telah menghasilkan kekayaan 

intelektual yang berdaya guna dan berhasil guna yang mampu 

menggerakkan industri, perekonomian dan dapat 

menyelesaikan masalah dalam masyarakat yang terkait dengan 

lingkungan atau memperkuat bidang ilmu pengetahuan yang 

akan meningkatkan citra dan daya saing bangsa. 

 



3. Tindakan dan Perilaku Yang Melanggar Etika 

Akademik dan Tata Laku Peneliti 

 

1. Bidang Penelitian dan Karya Imiah atau Publikasi 

a. Penelitian dan Karya Ilmiah 

Seorang  dosen  peneliti  dianggap  melanggar  etika 

akademik bidang penelitian dan karya ilmiah bila 

melakukan hal-hal berikut: 

1) Mencantumkan namanya atau dengan sengaja 

membiarkan namanya dicantumkan di dalam suatu 

kelompok penelitian, makalah, kertas kerja ilmiah, 

atau buku, padahal dosen yang bersangkutan tidak 

terlibat secara langsung dalam pelaksanakaan 

penelitian tersebut. 

2) Mengaku dirinya sebagai peneliti tunggal dalam 

suatu projek penelitian yang sebenarnya 

dikerjakan secara berkelompok dengan rekan 

peneliti lainnya atau bawahannya. 

3) Melakukan  penelitian   yang  bertentangan  

dengan 

peraturan Civitas Akademia dan peraturan 

perundang-undangan. 

4) Melakukan penelitian dengan subyek manusia 

tanpa meminta persetujuan subjek. 



5) Melakukan pendokumentasian yang tidak benar 

serta jujur, misalnya dalam mengutip kata-kata 

pendapat orang lain (lisan/ tulisan) tanpa 

menyebutkan sumbernya atau membuat kutipan 

yang menyesatkan. 

6) Memutarbalikan atau memalsukan data untuk 

tujuan-tujuan tertentu seperti mendukung teori 

atau penemuan yang disenangi, terutama penelitian 

yang mendapat bantuan biaya dari sponsor. 

7) Melakukan penipuan/ penyelewengan penggunaan 

dana penelitian atau dana lainnya yang seharusnya 

untuk kelancaran pelaksanaan projek penelitian. 

8) Melakukan plagiatisme metode dan prosedur 

penelitian atau penulisan karya ilmiah. 

9) Menjegal suatu projek atau karya penelitian dosen 

lain seperti sengaja membuat kerusakan pada 

peralatan penelitian Institusi, antara lain perusakan 

terhadap data laboratorium, bahan-bahan 

penelitian. 

10) Membuat laporan akhir, laporan kemajuan, dan 

laporan untuk bahan monev penelitian tidak sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

b. Publikasi 



Seorang dosen dianggap berperilaku melanggar etika 

akademik dalam publikasi bila melakukan hal-hal 

berikut: 

1) Menertibkan tulisan dalam bentuk makalah, 

kertas kerja ilmiah atau buku yang seluruhnya 

atau sebagian besar ditulis oleh orang lain, 

kemudian ditulis atas namanya sendiri 

(plagiatisme). 

2) Menerbitkan tulisan dalam bentuk makalah, 

kertas kerja ilmiah atau buku yang dikarang 

bersama-sama, lalu ditulis sebagai pengarang 

tunggal. 

3) Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan 

pengaruh kekuasaannya (sebagai Ketua atau 

Direktur/ Wakil Ketua atau Direktur / Ketua 

Prodi/ Kepala Bagian) kepada bawannya atau 

mahasiswa untuk memaksa memasukkan 

namanya ke dalam suatu proyek/ kelompok 

penelitian, atau ke dalam kelompok pengarang 

suatu karya ilmiah/ publikasi/ penerbitan, tetapi 

dia tidak memberikan sumbangan ilmiah apapun 

yang dianggap layak, baik sebagai peneliti 

maupun sebagai pengarang. 



4) Mengambil data hasil penelitian orang lain, 

seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja 

lapangan/ perpustakaan, baik yang belum 

maupun yang sudah diterbitkan/ dipublikasikan, 

kemudian menjadikannya sebagian dari kajian 

ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur 

terhadap sumber aslinya. 

5) Menggunakan data atau hasil penelitian yang 

diperoleh dari hasil penelitian kelompok 

(collaborative work) tanpa persetujuan dari 

rekan-rekan peneliti dengan tidak 

mencantumkan nama-nama peneliti lainnya. 

6) Menggunakan  data  penelitian  atau  hasil  kerja 

mahasiswa yang dibimbingnya tanpa 

persetujuan dari mahasiswa tersebut, dan 

mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal 

hasil penelitian tersebut. 

7) Menyalin ide atau ciptaan orang lain yang 

tersimpan dalam bentuk tertulis, tercetak, 

“slide” elektronik, atau dalam bentuk alat 

apapun pengajaran dan penelitian yang diakui 

sebagai pencipta ide tersebut. 

8) Mengambil ide dari karangan orang lain dengan 

melakukan perubahan tertentu tanpa 



menuliskan/ merujuk sumber aslinya, kemudian 

disusunnya kembali dengan cara sedemikian 

rupa yang memberikan gambaran seolan-olah 

sebagai pengungkap ide tersebut. 

9) Menerjemahkan tulisan atau karangan orang 

lain secara penuh atau sebagian, kemudian hasil 

terjemahannya itu dianggap sebagai 

karangannya sendiri. 

 

 

4. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Penelitian  

 

LPPM akan memberikan penghargaan pada civitas 

akademika dalam hal civitas akademika berkiprah dalam 

penelitian dan pengabdian serta luarannya. Luaran penelitian 

dan pengabdian yang diharapkan oleh Kemendikbud Dikti & 

Ristek adalah publikasi, seminar, buku ajar, HKI, TTG, dan 

produk/rekayasa sosial. 

Setiap civitas akademika berhak mendapat penghargaan 

atas karyanya yang berkaitan dengan Penelitian, Pengabdian, 

Publikasi, Seminar, Buku Ajar, HKI, TTG, Produk/Rekayasa 

Sosial bila berprestasi dan membawa nama baik institusi. 

 

5. Proses Pemberian Penghargaan 



Pemberian penghargaan dilaksanakan setelah proses berikut: 

a. Kabid-Kabid mengumpulkan semua informasi 

tentang siapa yang berhak mendapatkan penghargaan. 

Kabid-Kabid meminta kepada yang bersangkutan 

memberikan data sebagai bukti berprestasi atau 

berjasa baik berupa sumbangan pemikiran atau karya 

nyata. Data-data dan usulan diserahkan kepada Kapus 

Litbang. 

b. Kapus Litbang  meneliti dahulu data yang diusulkan 

oleh Kabid-Kabid untuk dosen. 

c. Sekretaris LPPM STIKES, ATEM, ARO, AKPER 

BSM, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh 

Kapus Litbang  atau tim khusus yang dibentuk untuk 

maksud tersebut. 

d. Ka LPPM STIKes BSM dibantu Sekretaris STIKes 

BSM, dalam mengambil keputusannya dapat 

meminta bantuan ke Kapus Litbang. 

Pelaksanaan Pemberian Sanksi 

1. Pihak yang berwenang memberi sanksi 

Pihak yang berwenang memberi sanksi adalah: 

a. Kapus Litbang bila sifatnya internal. 

b. Ka LPPM atas usulan Sekretaris LPPM, bila 

sifatnya lebih luas atau umum atau bila sanksi 



dari Kapus Litbang tidak diindahkan/tidak 

dilaksanakan. 

 

2. Proses pemberian sanksi 

Pemberian sanksi dilaksanakan setelah proses berikut: 

a. Kabid, sebelum menjatuhkan sanksi terlebih 

dahulu memanggil yang bersangkutan untuk 

dimintai klarifikasi disertai bukti-bukti yang 

relevan. 

b. Sebelum diberikan sanksi, yang bersangkutan 

diberi kesempatan membela diri. 

c. Sebelum menjatuhkan sanksi, Kapus meneliti 

dahulu data yang diusulkan oleh Kabid untuk 

dosen. kemudian memanggil yang bersangkutan 

untuk diminta klarifikasi dan pembelaan diri 

disertai bukti-bukti yang berkaitan.  

d. Sekretaris LPPM setelah menerima usulan 

pemberian sanksi dari Kapus, menyerahkan 

seluruh berkas kepada Ka LPPM untuk 

dipelajari dan membahasnya, serta dibuat 

keputusan. 

e. Ka LPPM memutuskan sanksi. 



PEDOMAN PENELITIAN STIKES BINALITA SUDAMA MEDAN 

 

1.  PENDAHULUAN 

Hakekat pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Paradigma 

tekno-ekonomi meletakkan teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan 

dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Paradigma baru ini mendorong terjadinya proses 

transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian 

yang berbasiskan pengetahuan. Kemampuan iptek menjadi ukuran kekuatan bangsa pada 

perekonomian berbasis ekonomi. 

Dalam UU No. 18 tahun 2002, Perguruan Tinggi merupakan salah satu unsur 

kelembagaan iptek dalam elemen sistem iptek, dengan fungsi membentuk sumber daya iptek. 

Perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian pengembangan dan pengabdian masyarakat. Perguruan Tinggi diharapkan 

menghasilkan academic excellence in four interrelated directions : for education, for new 

knowledge, for empowerment, for industrial relevance. Implikasinya hasil penelitian ditekankan 

menghasilkan academic value, economic value dan social value.  

Sebagai perguruan tinggi harus mampu mewarisi semangat kejuangan dalam mengatasi 

berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsa, termasuk tantangan pengembangan 

sumber daya iptek untuk meningkatkan daya saing bangsa. Untuk mewujudkannya telah 

ditetapkan visi, yaitu menjadi perguruan tinggi swasta terdepan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh disiplin, kejuangan, dan kreativitas dalam rangka 

menunjang pembangunan nasional. LPPM memiliki tugas menjadi fasilitator, motivator, 

koordinator, dan pelaksana penelitian dan pengabdian masyarakat civitas akademika STIKes 

BSM.  

 

1.1 KEBIJAKAN PENELITIAN 

1.1.1 Arah penelitian 

Sesuai dengan  tuntutan yang  telah digariskan oleh pada pendiri STIKes BSM . Misi dan Visi 

yang  telah dituangkan dalam renstra serta tuntutan eksternal, maka penelitian civitas akademik 

di lingkungan STIKes BSM diarahkan untuk menghasilkan: 

1. Pembaharuan dalam iptek yang harus terpublikasi secara luas serta dituangkan dalam 

pembelajaran. 

2. Manfaat ekonomi baik bagi masyarakat, institusi maupun bagi peneliti sendiri. 

3. Keluaran penelitian yang bisa diabdikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. 

 



1.1.2 Tujuan 

1. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi para dosen/peneliti yang konsisten 

dan kompeten di bidangnya; 

2. Mendorong terbentuknya program payung penelitian (agenda riset) ; 

3. Optimalisasi  pemanfaatan  hasil  penelitian  dosen  di  ATEM, ARO, AKPER , STIKes 

BSM  untuk digunakan sebagai bahan ajar dan diabdikan kepada masyarakat; 

4. Meningkatkan perolehan hasil penelitian dalam bidang HKI, publikasi ilmiah, teknologi 

tepat guna, rekayasa sosial/kebijakan publik dan buku ajar; 

5. Meningkatkan hasil-hasil penelitian yang memberikan kontribusi pada iptek nasional di 

sektor produksi 

6. Menumbuh kembangkan budaya kerja sama antar dosen/peneliti; 

7. Membangun kepercayaan (trust) dan pengakuan masyarakat terhadap hasil-hasil 

penelitian ATEM, ARO, AKPER , STIKes BSM. 

1.1.3 Kategori penelitian 

Berdasarkan sumber dana, penelitian dikategorikan dalam : 

1. Penelitian bantuan dana internal, yakni penelitian yang mendapat bantuan dana dari 

yayasan BSM melalui LPPM. Ada 1 skim bantuan dana internal, yakni: 

a. Penelitian dosen Pemula. 

2. Penelitian bantuan dana eksternal, yakni penelitian yang berasal dari dana institusi di 

luar ATEM, ARO, AKPER , STIKes BSM, baik dari pemerintah pusat dan daerah, 

BUMN, dan Swasta. 

 

1.1.4 Kebijakan pengembangan dan pembinaan penelitian 

Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, maka disusun program 

sebagai berikut: 

1. Sosialisasi hibah dana penelitian baik dari eksternal maupun internal. 

2. Sarasehan untuk menentukan tema-tema penelitian terkini dengan basis rumpun ilmu 

Prodi. 

3. Pelatihan metodologi penelitian bagi para dosen. 

4. Pendampingan pembuatan proposal penelitian yang akan diajukan untuk 

mendapatkan hibah dana eksternal. 

5. Review proposal eksternal oleh reviewer eksternal dan internal 

6. Pelatihan membuat artikel di jurnal internasional dan nasional yang terakreditasi. 

7. Pelatihan menjadi reviewer 

8. Pelatihan membuat buku ajar Pelatihan mendapatkan Haki dan Paten. 

9. Menyusun sistem informasi sumberdaya iptek PT 



10. Menyusun sistem informasi kebutuhan sumberdaya iptek oleh masyarakat, lembaga 

pemerintah, swasta dan BUMN, 

11. Menyusun sistem pemanfaatan sumberdaya iptek bersama satuan kerja lain. 

 

1.1.5 Pendanaan 

Penelitian yang bersumber dari dana internal, 

1. Penelitian dosen Pemula dengan bantuan dana sebesar Rp 10.000.000,-/ Proposal 

Penelitian yang bersumber dana eksternal dapat dalam bentuk hibah dan atau kerjasama. 

Besarnya disesuaikan dengan dana yang disediakan oleh pihak pemberi/penyedia dana. 

1.1.6 Reviewer penelitian 

Untuk mereview proposal-proposal usulan penelitian, LPPM membuat ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Reviewer akan ditentukan oleh LPPM dengan meminta masukan dari Pimpinan Civitas 

Akademi dan kompetensi yang dimiliki dosen yang bersangkutan. 

2. Proposal usulan penelitian eksternal akan direview oleh reviewer dari luar yang 

berkompeten. 

 

1.1.7 Tolak ukur keberhasilan 

Keberhasilan program bantuan penelitian ini harus ditinjau berdasarkan parameter sebagai 

berikut: 

1. Rasio dosen yang mengajukan proposal dengan jumlah total dosen di setiap Prodi. 

2. Rasio hasil penelitian dengan jumlah dosen di setiap Prodi 

3. Jumlah publikasi hasil penelitian dosen di jurnal internasional dan nasional terakreditasi 

4. Jumlah hasil penelitian yang dijadikan bahan ajar 

5. Jumlah hasil penelitian yang diterima dan dimanfaatkan pihak eksternal 

6. Jumlah dana penelitian bersumber dari eksternal 

7. Jumlah Haki dan Paten 

8. Jumlah hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan pengabdian kepada masyarakat. 

1.1.8 Monitoring dan evaluasi 

 Puslitbang LPPM akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

penelitian oleh dosen tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk menjamin kualitas penelitian, 

keberlanjutan, ketepatan serta efektivitas kegiatan penelitian. Monitoring dan evaluasi akan 

dilakukan secara periodik dan sistemik serta insidental dengan alur sebagai berikut: Monitoring 

dan evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara progress report dan proposal yang 

diajukan dan didukung dengan log book. Draft hasil penelitian dipaparkan dihadapan tim 

pembahas yang terdiri atas 2 pakar yang kompeten. Tim pembahas akan diusulkan oleh 

Prodi/LPPM  dan disetujui oleh LPPM. 



 

1.1.9 Sanksi 

Sanksi terhadap pelaksanaan penelitian yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang 

berlaku akan diatur dalam ketentuan tersendiri. 

 

1.1.10 Waktu efektif penelitian : 

1. Untuk penelitian laboratorium dan lapangan 8 (delapan) bulan. 

2. Untuk penelitian non laboratorium dan lapangan 6 (enam) bulan. 

 

1.1.11 Diseminasi dan publikasi 

Hasil  penelitian  harus  didiseminasikan  dan  dipublikasikan dalam: 

1. Seminar draft hasil penelitian 

2. Seminar Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di luar ATEM, ARO, AKPER 

, STIKes BSM 

3. Jurnal internasional atau nasional terakreditasi 

 

1.1.12 Kebijakan pemanfaatan 

Pemanfaatan hasil penelitian mengacu pada surat UU dan peraturan pemerintah serta 

Surat Keputusan Ketua STIKes, Direktur ATEM, ARO, AKPER yang berkaitan dengan 

pemanfaatan sumber daya iptek di lingkungan BSM 

 

1.1.13 Perjanjian akad penelitian 

Usulan penelitian yang lolos seleksi, akan diumumkan oleh LPPM kepada peneliti utama 

melalui wattsapp, pengumuman mading dan web. Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan 

akad penelitian. Para peneliti wajib mematuhi ketentuan yang mengatur hak, kewajiban dan 

sanksi sesuai isi dalam akad penelitian. 

 

1.2 MEKANISME PENGAJUAN USULAN PENELITIAN 

 

1. Prosedur pengajuan usulan penelitian. 

Peneliti membawa surat kelengkapan administrasi sebagai berikut: 

a. Surat pengantar yang wajib ditandatangani oleh ketua Prodi pengusul, dilengkapi dengan 

identitas dan biodata lengkap dari para peneliti. Surat pengantar ini terpisah dengan 

proposal teknis. 

b. Sistematika proposal teknis dan biaya lihat rincian pada bagian 2 

c. Bagi pengusul penelitian terapan yang harus bermitra dengan pihak eksternal diwajibkan 

menyertakan surat keterangan dari mitra. 



d. Proposal usulan penelitian masih berupa rencana penelitian. 

e. Usulan penelitian yang disusun tidak sesuai dengan format petunjuk pengajuan bantuan, 

tidak akan dilanjutkan ke proses seleksi berikutnya. 

 

2. Jumlah dokumen yang harus diserahkan: 

a. Surat pengantar satu eksemplar. 

b. Satu soft copy dan 3 hard copy proposal usulan penelitian. Dokumen harus dikirim sesuai 

jadual yang ditentukan oleh LPPM. 

3. Dokumen yang sudah dikirim tidak akan dikembalikan. 

 

2. SKIM HIBAH PENELITIAN YANG DIDANAI 

Berdasarkan jumlah, Kuantitas, Kualitas dari dosen BSM dan Juga Berdasarkan Cluster LPPM 

yaitu Binaan maka penelitian yang di danai sesuai dengan buku panduan XII adalah   

 

a. Penelitian Dosen Pemula 

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

membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik 

nasional maupun internasional.  

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Penguatan Risbang, PDP 

merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap pada perguruan 

tinggi klaster Binaan. Skema ini diharapkan dapat menginisiasi penyusunan peta jalan penelitian 

bagi pengusul. Hasil penelitian skema ini berada di level TKT 1 sampai 6 

1.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan PDP sebagai berikut :  

a. Untuk membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pemula : 

b. Menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya 

dalam jurnal ilmiah baik nasional atau prosiding seminar internasional  

c. Menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya. 

 

1.2 Luaran Penelitian  

Luaran wajib PDP berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal nasional ber ISSN atau 

prosiding seminar internasional atau 1 produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, blue 

print,purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi  oleh KI. 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan iuran tambahan.  

 

1.3 Kriteria Penelitian  

Kriteria PDP mengikuti ketentuan berikut :  

a. Pembiayaan PDP mengacu SBK Riset Pembinaan/Kapasitas  

b. Jangka waktu penelitian satu tahun 

 

 1.4  Persyaratan pengusul PDP sebagai berikut:  



a. ketua pengusul berpendidikan S2 dengan maksimal jabatan fungsional asisten ahli atau belum 

memiliki jabatan fungsional;  

b. anggota pengusul 1-2 orang; dan  

c. pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua atau anggota  

 

b. Pengusulan penelitian 

mengisi data sebagai berikut:  

1. Identitas Pengusul 

2. Ringkasan  

3. Latar Belakang 

4. Tinjauan Pustaka 

5. Metode 

6. Luaran dan Target Capaian 

7. Rencana Anggaran Biaya 

8. Jadwal 

9. Daftar Pustaka 

10. Persetujuan atau pernyataan dari mitra 

11. Persetujuan Usulan 

I. IDENTITAS 

a. Identitas ketua pengusul 

1. NIDN/NIDK 

2. Nama pelaksana 

3. Pangkat dan Jabatan 

4. Email pengusul 

5. Isian curriculum vitae (CV) dengan menunjukkan riwayat data penelitian pengusul       

berupa  isian data publikasi dan perolehan KI ( judul, jenis dan status KI, serta dengan 

mencantumkan URL jika ada). Riwayat data peneliti berupa ID peneliti atau / link / 

URL tautan/link/URL yang berisikan rekam jejak peneliti yang tercantum di lembaga 

pengindek nasional atau internasional secara daring (Sinta, Scopus, Thompson, Google 

Scholar, Microsoft Academic, dll.). Rekam jejak  pengusul dapat juga ditunjukkan 

dalam bentuk daring lainnya, misalnya personal webpage. 

6.Isian ID Sinta  

5. 7. Isian h-Index 

8. Isian anggota peneliti Dosen/Non Dosen, seperti isian 1-7 di atas 

 

b. Identitas usulan 

1. Rumpun ilmu 

2. Bidang focus penelitian 

3. Tema penelitian  

4. Topik penelitian 

5. Judul penelitian 

6. Status tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) penelitian dan target yang ingin di 

capai 

7. Skema penelitian 

8. Tahun usulan dan lama penelitian  

9. Biaya yang diusulkan di tahun di tahun berjalan  



10. SBK penelitian 

      

        c.  Lembaga Pengusul 

1. Nama unit lembaga pengusul 

2. Sebutan jabatan unit 

3. Nama Pimpinan  

4. NIP/NIK pimpinan 

 

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

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

masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan 

yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.  

   

         III. LATAR BELAKANG 
Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan 

permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini 

perlu di jelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.  

 

c. IV. TINJAUAN PUSTAKA 

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

peta jalan (road map) dalam bidang yang di teliti. Bagan dan road map di buat dalam 

bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalamisian ini. Sumber pustaka/referensi 

primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah 

dan/atau paten terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.   

 

V. METODE    
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 

kata. Bagian ini dilengkapi diagram alur penelitian yang menggambarkan apa yang sudah 

dilaksanakan dan yang akan di kerjakan selama waktu yang di usulkan. Format diagram 

dapat berupa file JPG/PNG. Bagian penelitian harus di buat secara utuh dengan penahapan 

yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang di 

targetkan. Di bagian ini harus mengisi tugas masing masing anggota pengusul sesuai 

tahapan penelitian yang di usulkan.  

 

VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN  

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan 

status pencapaiannya.lengkapi luaran publikasi berupa artikel denga menyebutkan   nama 

jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.  

 

VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada PMK tentang SBK Sub 

Keluaran Penelitian yang berlaku. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada 

SBM yang berlaku. Besarnya anggaran yang di usulkan tergantung pada skema dan bidang 

fokus penelitian yang di usulkan. Rincian biaya dalam usulan harus memuat SBK 

penelitian ( biaya ini sudah termasuk biaya pencapaian luaran wajib) dan biaya luaran 

tambahan yang akan di capai.  

 

VIII. JADWAL  

Jadwal pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai isian pada pengusulan di 

Simlitabmas.  

 

IX. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai urutan pengutipan. 



Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar 

Pustaka.  

 

X. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN MITRA  
Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra 

dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap di atas meterai Rp. 6000 kemudian disimpan 

dan disisipkan dalam bentuk file PDF dengan ukuran tidak lebih dari 1MB.  

 

XI. PERSETUJUAN USULAN 
Pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman (submission) oleh pengusul yang 

selanjutnya dilakukan persetujuan (approval) oleh pimpinan unit (LPM/LPPM atau 

sebutan lainnya). Pengusul akan mendapatkan konfirmasi dari Simlitabmas apabila 

usulannya sudah lolos administrasi dan disetujui oleh pimpinan unit. Pimpinan unit dapat 

membentuk tim untuk melakukan verifikasi kelayakan administrasi yang dimaksud. Jika 

dinilai usulan tidak layak dengan alasan yang cukup kuat misalkan terjadi duplikasi 

usulan, tidak sesuai dengan renstra PT untuk skema desentralisasi, atau plagiasi usulan, 

maka pimpinan unit dapat tidak menyetujui usulan dengan memberikan alasan yang 

dilaporkan melalui Simlitabmas.  

 

3.3 Penilaian 

Sesuai tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 

telah diuraikan pada Bab 2, penilaian dilakukan pada tahapan seleksi, pelaksanaan, dan 

pelaporan.Pada tahap seleksi dilakukan penilaian usulan dan pembahasan dan penilaian di 

lapangan. Pada tahapan pelaksanaan dilakukan penilaian pengawasan.Pada saapelaksanaan 

dan pada  akhir tahun pelaksanaan penerima dana penelitian diwajibkan melaporkan 

kemajuan pelaksanaan penelitian . Laporan kemajuan dan laporan akhir tahun dilakukan 

dengan mengakses dan mengisikan capaian luaran sesuai yang direncanakan, penggunaan 

anggaran(untuk Penelitian) berkas seminar hasil di Simlitabmas oleh ketua penelitian. 

Pada tahap ini dilakukan penilaian hasil dan penilaian usulan lanjutan untuk skema multi 

tahun. Penilaian seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan.  

 

 

        Bidang Garap Kesehatan Masyarakat  
  



No Topik Sub Topik 

1. KIA/ 

Reproduksi 

1. KB 

2. ASI 

3. Ante Natal Care 

4. Kesehatan Reproduksi (Ibu, 

Remaja, danLansia) 

5. Pemeriksaan Payudara 

(Teknik) 

6. Pemeriksaan Papsmear 

7. Pemeriksaan HPV, HIV/ AIDS 

2 AKK 1. Kinerja Petugas Kesehatan 

2. Pembiayaan Penganggran 

Rumah Sakit, Puskesmas dan 

Pelayannan Kesehatan Lainnya 

4. PKIP 1. PHBS (Personal Hygiene 

Perawatan Gigi, cuci tangan) 

2. Perilaku (Merokok, Pola 

Makan, dan Gemas) 

5. Kesehatan 

Lingkungan 

1. Penyakit Berbasis Lingkungan 

2. Limbah (Perusahaan dan 

Rumah Tangga) 

 
 
 
 



Tabel. 4.2 Rekapitulasi Penelitian Dosen Kesehatan Masyarakat 

Berdasarkan Bidang Garap  

     Penelitian Kesehatan Masyarakat 2015-2017 

 

No Topik Penelitian 2015 2016 2017 

1. KIA 44,4 % 11,1 % 16,7 % 

2. AKK 22,2 % 33,3 % 8,3 % 

3. Epidemologi 0% 0% 25% 

4. PKIP 22,2 % 44,4 % 33,3 % 

5. Kesehatan 

Lingkungan 

11,1 % 11,1 % 16,7% 

 
 
 
 
 

 

 

 

  Bidang Garap Refraksi Optisi 

 

 

No Topik Sub Topik 

1. Refraksi 1. Fisus Tajam penglihatan 

2.  Binokuler 

3. Low Vision 

2. Dispending 1. Pembuatan Lensa (Kaca mata) 

2. Penyetelan Kaca Mata 



3. Frame (Gagang) 

4. Teknologi Kaca Mata 

5. Instrumen Optik 

3. Lensa Kontak 1. Perkembangan Lensa Kontak 

2. Fitting Lensa Kontak 

3. Contra Indikasi Lensa Kontak 

4. Teknologi Lensa Kontak 

 

 

 

      Bidang Garap Keperawatan 

 

No. Topik Sub Topik 

1. Asuhan Keperawatan Medikal 

Bedah 

1. Asuhan Penyakit Tropik 

dan Infeksi 

2. Asuhan Penyakit 

HIV/AIDS 

3. Asuhan Penyakit 

degenerative dan Cancer 

4. Asuhan Penyakit Ginjal dan 

Saluran Kemih 

5. Asuhan Penyakit Diabetes 

Melitus dan Sistem 

Endokrin 

6. Asuhan Penyakit Sistem 

Pencernaan 

7. Asuhan Penyakit Jantung 

dan  system 

Kardiovaskuler. 

8. Asuhan Penyakit Darah dan 

kelainan Darah. 



9. Asuhan Penyakit Paru dan 

Sistem Pernafasan. 

2. Asuhan Komunitas 1. Asuahan Gerontik 

2. Asuhan Jiwa 

3. Asuhan Pencegahan 

Penyakit Menular 

4. Asuhan Pada Kelompok 

Khusus 

5. Asuahan Gerontik 

6. Asuhan Jiwa 

7. Asuhan Pencegahan 

Penyakit Menular 

8. Asuhan Pada Kelompok 

Khusus 

3. Manajemen Pelayan 1. Penanganan Kegawat 

daruratan 

2. System pelayanan/JKN 

3. Mutu Pelayan & 

Keselamatan Pasien 

4. Penanganan Kegawat 

daruratan 

5. System pelayanan/JKN 

6. Mutu Pelayan & 

Keselamatan Pasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bidang Garap Tehnologi Elektromedik 

 



No  Topik  Sub Topik 

1 Alat Life Support 1. Baby Incubator 

2. Infan Warmer 

3. Infuse Pump 

4. Syringe Pump 

5. Ventilator 

6. Nebulizer 

7. Spiro Analizer 

2 Diagnostik 1. Doppler 

2. Spigmomanometer 

3. ECG 

4. EEG 

5. EMG 

6. USG 

7. Audiometri 

8. NIBP 

9. Tread mild 

10. Dental Unit 

11. Refraktometer 

3. Peralatan Radiologi 1. MRI 

2. Rontgen 

3. CT Scan 

4. Film 

5. Dental X Ray 

6. Mammography 

4. Teraphy 1. Hemodialisa, IR, SWD, 

MDW) 

2. Teradmild Sport 

3. Elektro Stimulator 

4. Photo Therapy 

5. Laser Theraphy 

6. Ultra Sound Theraphy 

5. Pengukuran     Kalibrasi 

6. Life Support 1. Baby Incubator 

2. Infan Warmer 



3. Infuse Pump 

4. Suction Pump 

5. Nebulizer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USULAN PENELITIAN DOSEN PEMULA  

   

  Logo perguruan tinggi  

 

 

JUDUL PENELITIAN 

 

 

TIM PENGUSUL 

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelardan NIDN ) 

 

 

 

  PERGURUAN TINGGI  

       Bulan dan tahun 
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  …………….    …………………… 

 

     Mengetahui ,  

     Ketua LPPM 

 

 

              ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   



  

 

 

 

 

 



 

 

1. Format Halaman Pengesahan Proposal Penelitian Dosen Pemula 

 

 



 

 

2. Format Identitas dan Uraian Umum 

 



 

 

3. Borang Penilaian Proposal Penelitian Dosen Pemula 

 



 

 

4. Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian Dosen 

Pemula 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Borang Penilaian Seminar Hasil Penelitian Dosen Pemula 

 

 
 

 

 



 

 

 

6. Borang Penilaian Poster Penelitian Dosen Pemula 

 

 
 

 

 

 

 



 



 


