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KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu’alaikum Wr…Wb...
Teriring ungkapan Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME, karena atas rakhmat
dan karunia-Nya peyusunan Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Nurtanio Bandung telah terselesaikan dengan baik, dengan masukan rekan sejawat
LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unnur Bandung.
Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan riset atau penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat, merupakan bagian 2 dharma penting dari Tridharma Perguruan Tinggi, karenanya
diperlukan suatu buku pedoman yang dapat dijadikan pegangan oleh para dosen peneliti di
lingkungan Universitas Nurtanio Bandung. Kegiatan riset/penelitian yang dilaksanakan oleh
para dosen Unnur Bandung, selain berguna untuk memajukan ilmu pengetahuan, juga
merupakan bagian dari pengembangan karir & track record dosen yang bersangkutan, serta
memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas serta citra institusi, baik pada tingkatan
nasional maupun internasional yang pada gilirannya menjadi perwujudan peran serta
perguruan tinggi di Indonesia dalam membangun bangsa dan negara.
Upaya untuk membangun budaya meneliti bagi profesi dosen dan mahasiswa yang
merupakan bagian penting masyarakat intelektual dibutuhkan penciptaan iklim kerja yang
kondusif, oleh karenanya perguruan tinggi wajib mengalokasikan dana yang memadai untuk
keperluan penelitian/riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, disamping itu kegiatan
penelitian/riset haruslah memiliki arah (roadmap) yang jelas sesUnnur dengan kebijakan
pemerintah, fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki, serta situasi/kondisi perguruan
tinggi itu sendiri.
Pada tahap awal, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) akan
berusaha keras untuk mengintensifkan kegiatan dimaksud, dengan meningkatkan minat
penelitian /riset serta Pengabdian Kepada Masyarakat serta membangun kesadaran bahwa
dua kegiatan ini adalah melekat sebagai kewajiban dalam profesi dosen dan dilingkungan
perguruan tinggi. Kualitas riset dan budaya meneliti, ditambah karya ilmiah dan/atau paper
oleh para dosen dan mahasiswa di sebarkan kepada masyarakat melalui jurnal UNNUR
dan/atau Jurnal masing-masing program studi. Jika pengakuan masyarakat telah didapatkan,
maka pada gilirannya kegiatan tersebut akan menjelma menjadi sumber revenue yang berarti
dalam membangun perguruan tinggi ditengah-tengah persaingan dan tantangan yang terus
berkembang.
Akhirnya, selaku Ketua LPPM Unnur Bandung, saya mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Unnur Bandung yang telah
mempercayakan kepada saya untuk memimpin lembaga LPPM Unnur Bandung dan kepada
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semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, yang telah bekerja keras
membantu pemikirannya dalam pembuatan Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat ini, khususnya Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3
Universitas Nurtanio Bandung serta rekan-rekan sejawat lainnya yang tidak mungkin kami
sebutkan satu persatu. Semoga visi, misi dan tujuan LPPM Unnur Bandung untuk menjadi
suatu lembaga terkemuka yang mampu mengembangkan serta melaksanakan kegiatan
penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berlandaskan nilai-nilai universal di lingkungan
Universitas Nurtanio Bandung khususnya, dan masyarakat akademis dan institusi pengguna
pada umumnya, dapat segera terwujud. Amin.
Wabillahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Wr…Wr…
Bandung,
Nopember 2016
Ketua LPPM Universitas Nurtanio
Bandung

Muhammad Satar, SE.,MM
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur dari Tridarma Perguruan Tinggi
selain pengajaran. Dosen mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam rangka mentransformasi,
mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kewajibannya
dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
Dalam rangka membantu dosen untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Nurtanio Bandung, dipandang
perlu untuk diterbitkan buku pedoman yang memuat tentang informasi kegiatan-kegiatan
penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan juga tatacara serta sistematika penulisan yang
berhubungan dengan kegiatan dimaksud.
Buku pedoman ini, diharapkan dapat memberikan informasi tentang kegiatan penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselengggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPM) serta jajarannya, memudahkan dosen Universitas Nurtanio Bandung
untuk membuat proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, dan menyeragamkan format maupun
tatacara penulisan proposal maupun laporan tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan
Buku panduan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan:
1.

Memberikan informasi kepada dosen Universitas Nurtanio Bandung tentang Hibah atau hibah
dari LPPM, baik hibah internal UNNUR maupun eksternal UNNUR.

2.

Menyeragamkan format maupun sistematika penulisan proposal, laporan kemajuan, maupun
laporan akhir penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

3.

Memberikan informasi tentang sistem evaluasi penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

4.

Memudahkan dosen dalam menulis proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir.

5.

Mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat di Universitas Nurtanio Bandung.

6.

Mendorong dosen untuk melakukan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang
bermutu.

1

Pada bagian akhir dari Buku Pedoman ini dilampirkan Term Of Reference (TOR) Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat internal yang dilaksanakan setiap tahun secara berkala, namun
sebagian besar dari ketentuan yang tercantum dalam TOR tahun akademik tersebut, umumnya
diperlakukan pada setiap tahun agenda penelitian dan pengabdian UNNUR dan akan disesUnnurkan
dengan kebutuhan dan perkebangan yang terjadi.
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BAB II
HIBAH INTERNAL
Hibah internal adalah hibah yang diberikan oleh LPPM kepada dosen Universitas Nurtanio Bandung
dalam rangka mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi. Hibah yang diprogramkan oleh LPPM
dan didanai oleh Universitas Nurtanio Bandung, terdiri dari:
1. Hibah Penelitian
2. Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset
3. Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Tidak Berbasis Riset
4. Hibah Seminar International
5. Hibah Nasional Seminar
6. Penghargaan Peneliti Terbaik
7. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Tabel yang berikut ini adalah agenda/kalender tahunan kegiatan penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM-UNNUR :
Tabel Agenda Tahunan Riset dan Abdimas UNNUR
Waktu

Kegiatan

Januari
Februari
Maret

Undangan pembuatan proposal
Batas waktu penyerahan proposal ke LPPM
Pengumuman pemenang dan revisi (jika diperlukan)

Maret-Oktober
Juni

Pelaksanaan penelitian/ Pengabdian Kepada
Masyarakat laporan kemajuan penelitian/Pengabdian
Penyerahan
Kepada Masyarakat

Oktober
November

Penyerahan laporan akhir dan makalah
Seminar hasil penelitian atau Hasil Pengabdian Kepada
Masyarakat

Besarnya dana yang diberikan untuk butir 1 sampai 5, secara terpisah dinyatakan dalam TOR
masing-masing bantuan pertahun (lihat lampiran). Untuk Hibah Seminar International dan Hibah
Seminar Nasional,

peserta diharuskan melengkapi persyaratan (abstract, full paper) yang

diperlukan minimal dua minggu sebelum keberangkatan.
Ketentuan-ketentuan untuk pemberian penghargaan pada peneliti terbaik dan HAKI, disebutkan
secara terpisah pada SOP yang menyangkut hal ini. Untuk bantuan pengurusan HAKI, LPPM
menfasilitasi pendanaan dengan sistem reimburse. Setiap prodi diberi kesempatan mendapatkan
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dana bantuan HAKI sebanyak 2 buah selama waktu 4 tahun masa berlakunya akreditasi yang
bersangkutan.

2.1 Hibah Penelitian
Hibah Penelitian adalah Hibah yang diberikan LPPM kepada dosen tetap Universitas Nurtanio
Bandung untuk kegiatan penelitian sesUnnur dengan bidang ilmu masing-masing.
2.1.1 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari diselenggarakan Hibah Penelitian adalah:
a. Meningkatkan mutu penelitian ilmiah dosen yang berlandaskan pada pengembangan disiplin
ilmu dalam klaster rumpun ilmu yang bersangkutan.
b. Memotivasi dosen untuk melakukan inovasi dan diseminasi pengetahuan serta publikasi hasilhasil penemuan melalui forum ilmiah seperti seminar/simposium/konferensi atau media
publikasi ilmiah seperti jurnal/majalah/ surat kabar/majalah popular, dsb.
2.1.2 Sasaran dan Keluaran
Hasil riset (dasar/penerapan/pengembangan) yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah
sesUnnur dengan “core competence” rumpun ilmu masing-masing Program Studi.
Contoh tema:
a. Profesionalitas Aircraft Maintenance;
b. Pengembangan ICT (Information and Communication Technology);
c. Daya saing Industri & UKM;
d. Kebijakan ekonomi pemerintah;
e. Peta perpolitikan nasional Indonesia;
f. Mitigasi & Manajemen Bencana;
g. Perilaku dan Gaya Hidup;
h. Etika & Moral dalam Hukum Ekonomi dan Teknologi;
i. Swasembada Ekonomi Nasional;
j. Free trade & Diplomasi Regional dan internasional.

2.1.3 Persyaratan Peserta
a. Setiap dosen tetap, diperkenankan mendapat maksimal 2 (dua) Hibah yang berbeda dan boleh
menjadi anggota pada selain dari Hibah yang diperolehnya.
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b. Dosen tidak tetap senior (minimal sudah 2 tahun mengajar di UNNUR), wajib mengikutsertakan seorang dosen tetap sebagai asisten penelitian.
c. Pada pembuatan proposal, supaya dilibatkan beberapa mahasiswa UNNUR.
d. Mereka yang memperoleh hibah, akan menandatangani kontrak pelaksanaan kerja dengan
LPPM.
2.1.3 Prosedur Pelaksanaan
a. LPPM mengunggah informasi hibah penelitian internal melalui situs web_ LPPM.
b. LPPM menginformasikan kepada seluruh Dosen peneliti tentang hibah penelitian.
c. Dosen peneliti membuat proposal dengan ketentuan sbb :

1.

Proposal diketahui dan ditandatangani Dekan/Ka.Prodi yang bersangkutan.

2.

Proposal diserahkan ke LPPM kemudian diseleksi oleh reviewer yang dipilih oleh LPPM.

3.

Proposal yang lolos seleksi akan ditindak lanjuti, yang tidak lolos akan didokumentasikan
dan proses selesai.

4.

LPPM menginformasikan proposal yang lolos seleksi.

5.

Biro Umum dan Keuangan mengalokasikan dana penelitian tahap I (50%)

6.

Penandatangan kontrak antara LPPM dan Dosen peneliti.

7.

Biro Umum dan Keuangan mencairkan dana tahap I untuk Dosen peneliti.

8.

Dosen peneliti melaksanakan penelitian tahap I.

9.

Dosen peneliti menyiapkan, membuat dan menyerahkan laporan kemajuan penelitian dan
memperlihatkan log book (log book adalah buku catatan penelitian yang berisi catatan
kegiatan penelitian dan ditulis dengan tangan).

10. LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan penelitian.
11. Laporan kemajuan penelitian yang perlu direvisi akan dikembalikan ke Dosen peneliti
untuk direvisi,dan yang ditolak tidak akan ditindak lanjuti.
12. Alokasi dana tahap II (30%) dilakukan oleh Biro Umum dan Keuangan.
13. Pencairan dana tahap II (30%) untuk Dosen oleh Biro Umum dan Keuangan.
14. Dosen melaksanakan penelitian tahap II.
15. Dosen menyerahkan draft laporan akhir penelitian beserta draft paper ke LPPM.
16. LPPM melakukan evaluasi terhadap laporan akhir dan draft paper.
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17. LPPM menjadwalkan seminar hasil penelitian.
18. Dosen melaksanakan seminar hasil penelitian sesUnnur jadwal.
19. Reviewer yang ditunjuk LPPM memberikan masukan/saran perbaikan terhadap laporan
pada saat Dosen melakukan presentasi.
20. Laporan yang memerlukan revisi harus diperbaiki oleh Dosen peneliti, dan yang ditolak
tidak akan ditindak lanjuti.
21. Dosen menyerahkan laporan akhir penelitian yang telah diperbaiki dan paper (hardcopy
dan softcopy).
22. Laporan akhir diketahui dan ditanda tangani Dekan/Ka.Prodi.
23. LPPM menerima berkas laporan akhir dan paper.
24. Biro Umum dan Keuangan mengalokasikan dana penelitian tahap III (20%).
25. Pencairan dana untuk Dosen peneliti oleh Biro Umum dan Keuangan.
26. Dosen peneliti membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan menyerahkan ke
LPPM. Laporan keuangan dijilid terpisah dari laporan penelitian.
27. LPPM menyerahkan Laporan Pertangungjawaban (LPJ) keuangan ke Biro Umum dan
Keuangan.
28. LPPM mendokumentasikan laporan akhir penelitian dan paper, serta mengunggah abstrak
penelitian ke situs web.
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Adapun bagan alur prosedur pelaksanaan Hibah Penelitian adalah sebagai berikut:

Biro Umum dan Keu

LPPM

Dekan / Ka. Prodi

Dosen Peneliti

Mulai

Unggah informasi
melalui Web_LPPM

Informasikan kepada
seluruh Dosen

Pembuatan proposal

Seleksi oleh
reviewer

Lolos seleksi?

Diketahui

STOP

Informasikan
proposal lolos
seleksi

Alokasi dana
penelitian tahap I
(50%)

Tanda tangan
kontrak
Pencairan dana
tahap I

Monitoring dan
evalusi kemajuan
penelitian

Penyerahan laporan
kemajuan

Y

Revisi laporan
kemajuan

Revisi

T

Alokasi dana
penelitian tahap II
(30%)
Pencairan dana
penelitian tahap II
(30%)

Evaluasi laporan
akhir penelitian

Pelaksanaan
penelitian tahap I

Pelaksanaan
penelitian tahap II

Penyerahan laporan
akhir dan paper

Penjadwalan
seminar hasil
penelitian

A
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Alur Pelaksanaan Hibah Penelitian (Lanjutan)
Biro Umum dan
Keuangan

LPPM

Dekan / Ka. Prodi

Dosen Peneliti

A

Presentasi hasil
penelitian
Reviewer memberikan
masukan / saran
perbaikan

Y
Revisi

Perbaiki laporan

N
Penyerahan laporan
akhir dan paper
Penerimaan dan
diketahui

Diketahui

Alokasi dana penelitian
tahap III (20%)

Pencairan dana
penelitian tahap III
(20%)

Pertanggungjawaban
laporan keuangan

Dokumentasi

Unggah ke
Web_LPPM
Penyerahan LPJ
Keuangan kegiatan
penelitian

STOP
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2.2 Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset
Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset adalah hibah yang diberikan LPPM kepada dosen
tetap Universitas Nurtanio Bandung untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang
berbasis riset.
2.2.1 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan diselenggarakannya adalah:
a. Memotivasi dosen untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis

riset dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, sehingga hasil iptek bermanfaat bagi masyarakat
b. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan dan pelatihan,

sekaligus melakukan riset terhadap kegiatan tersebut, kemudian mempublikasikannya.
2.2.2 Sasaran Keluaran
Sasaran keluaran dari Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis riset adalah:
Hasil riset yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesUnnur dengan “core competence”
rumpun ilmu masing-masing Prodi, yang di dalamnya tercantum pelaksanaan kegiatan yang
tersusun/terencana dengan baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
2.2.3 Persyaratan Peserta
Persyaratan peserta Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis research meliputi:
a. Setiap dosen tetap, diperkenankan mendapat maksimal 2 (dua) Hibah yang berbeda dan boleh

menjadi anggota pada selain dari Hibah yang diperolehnya.
b. Dosen tidak tetap senior (minimal sudah 2 tahun mengajar di Universitas Nurtanio Bandung),

wajib mengikut-sertakan seorang dosen tetap sebagai asisten riset/kegiatan.
c. Pada pembuatan proposal, supaya dilibatkan beberapa mahasiswa Universitas Nurtanio Bandung.

2.2.4 Prosedur Pelaksanaan
Adapun prosedur pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis riset adalah sebagai
berikut:
1.

LPPM mengunggah informasi hibah Pengabdian Kepada Masyarakat internal melalui situs web_
LPPM.

2.

LPPM menginformasikan kepada seluruh dosen tentang hibah Pengabdian Kepada Masyarakat
internal.

3.

Dosen membuat proposal.

4.

Proposal diketahui dan ditandatangani Dekan/Ka.Prodi yang bersangkutan.
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5.

Proposal diserahkan ke LPPM kemudian diseleksi oleh reviewer yang dipilih oleh LPPM.

6.

Proposal yang lolos seleksi akan ditindaklanjuti, yang tidak lolos akan didokumentasikan dan
proses selesai.

7.

LPPM menginformasikan proposal yang lolos seleksi.

8.

Biro Umum dan Keuangan mengalokasikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat tahap I (50%)

9.

Penandatangan kontrak antara LPPM dan Dosen.

10. Biro Umum dan Keuangan mencairkan dana tahap I untuk Dosen.
11. Dosen melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat tahap I.
12. Dosen menyiapkan, membuat dan menyerahkan laporan kemajuan Pengabdian Kepada
Masyarakat dan memperlihatkan log book (log book adalah buku catatan penelitian yang
berisi catatan kegiatan dan ditulis dengan tangan).
13. LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan Pengabdian Kepada
Masyarakat.
14. Laporan kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat yang perlu direvisi akan dikembalikan ke
Dosen untuk direvisi,dan yang ditolak tidak akan ditindak lanjuti.
15. Alokasi dana tahap II (30%) dilakukan oleh Biro Umum danKeuangan.
16. Pencairan dana tahap II (30%) untuk Dosen oleh Biro Umum Keuangan.
17. Dosen melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat tahap II.
18. Dosen menyerahkan draft laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakat beserta draft paper ke
LPPM.
19. LPPM melakukan evaluasi terhadap laporan akhir dan draft paper.
20. LPPM menjadwalkan seminar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
21. Dosen melaksanakan seminar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesUnnur jadwal.
22. Reviewer yang ditunjuk LPPM memberikan masukan/saran perbaikan terhadap laporan pada
saat Dosen melakukan presentasi.
23. Laporan yang memerlukan revisi harus diperbaiki oleh Dosen, dan yang ditolak tidak akan
ditindaklanjuti.
24. Dosen menyerahkan laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah diperbaiki dan
paper(hardcopy dan softcopy).
25. Laporan akhir diketahui dan ditandatangani Dekan/Ka.Prodi.
26. LPPM menerima berkas laporan akhir dan paper.
1
0

27. Biro Umum dan Keuangan mengalokasikan dana penelitian tahap III (20%).
28. Pencairan dana untuk dosen oleh Biro Umum dan Keuangan.
29. Dosen peneliti membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan menyerahkan ke LPPM.
Laporan keuangan dijilid terpisah dari laporan Pengabdian Kepada Masyarakat.
30. LPPM menyerahkan LPJ keuangan ke Biro Umum dan Keuangan.
31. LPPM mendokumentasikan laporan akhir dan paper, serta mengunggah abstrak penelitian ke
situs Web_LPPM.
Adapun bagan alur prosedur pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset adalah
sebagai berikut:

1
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Alur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset
Biro Umum dan Keu

LPPM

Dekan / Ka. Prodi

Dosen

Mulai

Unggah informasi
melalui Web_LPPM

Informasikan kepada
seluruh Dosen

Pembuatan proposal

Seleksi oleh
reviewer

Lolos seleksi?

Diketahui

STOP

Informasikan proposal
lolos seleksi

Alokasi dana Pengabdian Kepada
Masyarakat tahap I (50%)

Tanda tangan
kontrak
Pencairan dana
tahap I

Monitoring dan evalusi
kemajuan Pengabdian
Kepada Masyarakat

Pelaksanaan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat tahap I

Penyerahan laporan
kemajuan

Y
Revisi laporan
kemajuan

Revisi
T

Alokasi dana
Pengabdian Kepada
Masyarakat tahap
II (30%)

Pencairan dana
penelitian tahap II
(30%)

Evaluasi laporan
akhir
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

Pelaksanaan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat tahap II

Penyerahan laporan
akhir dan paper

Penjadwalan seminar
hasil Pengabdian
Kepada Masyarakat

A

1
2

Alur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset (lanjutan)
Biro Umum dan
Keuangan

LPPM

Dekan / Ka. Prodi

Dosen

A

Presentasi hasil
Pengabdian Kepada
Masyarakat

Reviewer memberikan
masukan / saran
perbaikan

Y
Revisi

Perbaiki laporan

N
Penyerahan laporan
akhir dan paper
Penerimaan dan
diketahui

Diketahui

Alokasi dana Pengabdian
Kepada Masyarakattahap
III (20%)
Pencairan dana
Pengabdian Kepada
Masyarakat tahap III
(20%)

Pertanggungjawaban
laporan keuangan

Dokumentasi

Unggah ke
Web_LPPM
Penyerahan LPJ
Keuangan kegiatan
Pengabdian Kepada
Masyarakat
STOP
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2.3 Pengabdian Kepada Masyarakat Tidak Berbasis Riset
Pengabdian Kepada Masyarakat tidak berbasis riset adalah hibah yang diberikan LPPM kepada
dosen Universitas Nurtanio Bandung untuk melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
yang tidak berbasis riset, seperti sosialisasi, penyuluhan, dll.
2.3.1 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan diselengggarakannya Pengabdian Kepada Masyarakat tidak berbasis riset
adalah:
a.

Memotivasi dosen untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk
pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi, sehingga hasil iptek bermanfaat bagi masyarakat.

b.

Memanfaatkan dan menerapkan hasil-hasil iptek untuk pemberdayaan masyarakat sehingga
dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dari masyarakat.

c.

Menyebarluaskan iptek yang didapat dari hasil riset untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia, kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

2.3.2 Sasaran Keluaran
Keluaran yang diharapkan dari program Pengabdian Kepada Masyarakat tidak berbasis riset ini
adalah:
a.

Pelayanan kepada masyarakat sesUnnur dengan “core competence” rumpun ilmu masingmasing Prodi yang relevan.

b.

Rancangan serta modul yang terkait dengan kegiatan tersebut.

2.3.3 Persyaratan Peserta
Persyaratan peserta Pengabdian Kepada Masyarakat tidak berbasis riset ini meliputi:
a.

Setiap dosen tetap, diperkenankan mendapat maksimal 2 (dua) Hibah yang berbeda dan
boleh menjadi anggota pada selain dari hibah yang diperolehnya.

b.

Dosen tidak tetap senior (minimal sudah 2 tahun mengajar di UNNUR), wajib mengikutsertakan seorang dosen tetap sebagai asisten riset/kegiatan.

c.

Pada pembuatan proposal, supaya dilibatkan beberapa mahasiswa UNNUR.

d.

Mereka yang memperoleh Hibah, akan menandatangani kontrak pelaksanaan kerja dengan
LPPM.

2.3.4 Prosedur Pelaksanaan
Prosedur pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tidak berbasis riset sebagai berikut:
1.

LPPM mengunggah informasi hibah Pengabdian Kepada Masyarakat internal melalui situs
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Web_LPPM.
2.

LPPM menginformasikan kepada seluruh dosen tentang hibah Pengabdian Kepada Masyarakat
internal.

3.

Dosen membuat proposal.

4.

Proposal diketahui dan ditandatangani Dekan/Ka.Prodi yang bersangkutan.

5.

Proposal diserahkan ke LPPM kemudian diseleksi oleh reviewer yang dipilih oleh LPPM.

6.

Proposal yang lolos seleksi akan ditindaklanjuti, yang tidak lolos akan didokumentasikan dan
proses selesai.

7.

LPPM menginformasikan proposal yang lolos seleksi.

8.

Biro Umum dan Keuangan mengalokasikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat tahap I (50%)

9.

Penandatangan kontrak antara LPPM dan Dosen.

10. Biro Umum dan Keuangan mencairkan dana tahap I untuk Dosen.
11. Dosen melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakattahap I.
12. Dosen menyiapkan, membuat dan menyerahkan laporan kemajuan Pengabdian Kepada
Masyarakat dan memperlihatkan log book (log book adalah buku catatan penelitian yang
berisi catatan kegiatan dan ditulis dengan tangan).
13. LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan Pengabdian Kepada
Masyarakat.
14. Laporan kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat yang perlu direvisi akan dikembalikan ke
Dosen untuk direvisi, dan yang ditolak tidak akan ditindaklanjuti.
15. Alokasi dana tahap II (30%) dilakukan oleh Biro Umum dan Keuangan.
16. Pencairan dana tahap II (30%) untuk Dosen oleh Biro Umum dan Keuangan.
17. Dosen melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat tahap II.
18. Dosen menyerahkan draft laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakatke LPPM.
19. LPPM melakukan evaluasi terhadap laporan akhir
20. LPPM menjadwalkan seminar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
21. Dosen melaksanakan seminar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesUnnur jadwal.
22. Reviewer yang ditunjuk LPPM memberikan masukan/saran perbaikan terhadap laporan pada
saat Dosen melakukan presentasi.
23. Laporan yang memerlukan revisi harus diperbaiki oleh Dosen, dan yang ditolak tidak akan
ditindaklanjuti.
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24. Dosen menyerahkan laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah diperbaiki
(hardcopy dan
softcopy).
25. Laporan akhir diketahui dan ditandatangani Dekan/Ka.Prodi.
26. LPPM menerima berkas laporan akhir
27. Biro Umum dan Keuangan mengalokasikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat tahap III
(20%).
28. Pencairan dana untuk dosen oleh Biro Umum dan Keuangan.
29. Dosen membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan menyerahkan ke LPPM.
Laporan keuangan dijilid terpisah dari laporan Pengabdian Kepada Masyarakat.
30. LPPM menyerahkan LPJ keuangan ke Biro Umum dan Keuangan.
31. LPPM mendokumentasikan laporan akhir dan mengunggah ke situs web.

Adapun bagan alur prosedur pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tidak Berbasis Riset
adalah sebagai berikut:
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Alur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tidak Berbasis Riset
Biro Umum dan Keu.

LPPM

Dekan / Ka. Prodi

Dosen

Mulai

Unggah informasi
melalui Web_LPPM

Informasikan kepada
seluruh Dosen

Pembuatan proposal

Seleksi oleh
reviewer

Lolos seleksi?

Diketahui

STOP

Informasikan proposal
lolos seleksi

Alokasi dana Pengabdian Kepada
Masyarakat tahap I (50%)

Tanda tangan
kontrak
Pencairan dana
tahap I

Monitoring dan evalusi
kemajuan Pengabdian
Kepada Masyarakat

Pelaksanaan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat tahap I

Penyerahan laporan
kemajuan

Y
Revisi laporan
kemajuan

Revisi
T

Alokasi dana
Pengabdian Kepada
Masyarakat tahap
II (30%)

Pencairan dana
penelitian tahap II
(30%)

Evaluasi laporan
akhir
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

Pelaksanaan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat tahap II

Penyerahan laporan
akhir

Penjadwalan seminar
hasil Pengabdian
Kepada Masyarakat

A
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Alur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tidak Berbasis Riset (lanjutan)
Biro Umum dan
Keuangan

LPPM

Dekan / Ka. Prodi

Dosen

A

Presentasi hasil
Pengabdian Kepada
Masyarakat

Reviewer memberikan
masukan / saran
perbaikan

Y
Revisi

Perbaiki laporan

N
Penyerahan laporan
akhir
Penerimaan dan
diketahui

Diketahui

Alokasi dana Pengabdian
Kepada Masyarakattahap
III (20%)
Pencairan dana
Pengabdian Kepada
Masyarakat tahap III
(20%)

Pertanggungjawaban
laporan keuangan

Dokumentasi

Unggah ke
Web_LPPM
Penyerahan LPJ
Keuangan kegiatan
Pengabdian Kepada
Masyarakat
STOP
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2.4 Hibah Sxeminar International
Hibah Seminar International adalah Hibah yang diberikan kepada dosen Universitas Nurtanio
Bandung yang akan melakukan presentasi di Seminar Internasional, baik di dalam maupun di luar
negeri.
2.4.1 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan diselenggarakannya Hibah Seminar International, adalah:
a. Memotivasi dosen untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian mereka di forum ilmiah

tingkat internasional
b. Meningkatkan citra institusi di tingkat internasional, terutama dalam hal perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.
c. Menumbuh-kembangkan budaya

penelitian di kalangan sivitas akademika, sekaligus

mendiseminasikan hasil penelitiannya di tingkat yang luas dan bergengsi.
2.4.2 Sasaran Keluaran
Sasaran Keluaran dari Hibah Seminar International, adalah:
a. Hasil publikasi tersebut dimuat di dalam prosiding dan atau jurnal terkait sesUnnur dengan

core competency dari yang bersangkutan.
b. Makalah yang telah dimuat pada prosiding tersebut di atas, akan dimasukkan dalam jurnal
Universitas Nurtanio Bandung, dengan menyebutkan bahwa tulisan tersebut telah pernah

dipublikasikan dalam forum internasional terkait untuk mencegah plagiarism.
2.4.3 Persyaratan Peserta
Persyaratan peserta Hibah Seminar International, sebagai berikut:
a. Makalah harus ditulis oleh Dosen Tetap UNNUR, dengan menyebutkan afiliasi dari semua

author(s) adalah dari Universitas Nurtanio Bandung.
b. Makalah yang akan dipresentasikan merupakan “oral presentation”, tidak belaku untuk “poster

presentation”, kecuali bila dimuat dalam prosiding yang bersangkutan.
c. Forum ilmiah yang diikuti harus jelas eksistensinya (Kepanitiaan, Kredibilitas Event, Publikasi,

dsb.).
d. Melampirkan abstract/full paper serta acceptance letter dari Panitia Penyelenggara

bersangkutan kepada LPPM untuk pengajuan proposal dana.
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2.4.4 Prosedur Pelaksanaan
Prosedur Pelaksanaan Hibah Seminar International, adalah:
a. LPPM mensosialisasikan kepada Ka.Prodi mengenai pelaksanaan Hibah Seminar International.
b. Dosen membuat proposal, dan menyerahkan ke LPPM atas sepengetahuan Dekan/Ka.Prodi.
c. Kemudian LPPM meminta reviewer untuk mereview proposal tersebut.
d. LPPM mengumumkan proposal yang lolos seleksi dan meminta Biro Umum dan Keuangan

untuk mengalokasikan dana.
e. LPPM bersama Dosen yang bersangkutan melakukan penandatangan kontrak.
f. Biro Umum dan Keuangan mencairkan dana ke pelaksana seminar
g. Dosen melaksanakan kegiatan Internasional Seminar dan kemudian membuat laporan kegiatan

(prosiding), serta laporan keuangan (tiket, penginapan, dan registrasi seminar).
h. Dosen menyerahkan laporan kepada LPPM sesUnnur dengan persyaratan yang ditentukan.
i. LPPM menyerahkan laporan keuangan ke Biro Umum dan Keuangan.

Adapun bagan alur prosedur pelaksanaan Hibah Seminar International, adalah sebagai berikut:
LPPM

Biro Keuangan dan
Akuntansi

Dekan/ka.Prodi

Pelaksanaan
Internasional Seminar
Hibah

Mulai
Sosialisasi ke
Program Studi

Diumumkan kepada
semua dosen

Seleksi oleh Reviewer

Diketahui oleh
Ka.Prodi

Proposal yang lolos
diterima

Pembuatan ProposaL
dilampirkan:
-Abstrak/Full Paper
-Acceptance letter
-Rincian Dana

mengalokasikan dana

Penandatanganan
Kontrak
Pelaksanaan
Internasional Hibah

Pencairan dana

Membuat Laporan
kegiatan dan
keuangan(maksimal 2
minggu setelah hari H)

Penyerahan
Laporan

SesUnnur
Persyaratan

Penyerahan
LPJ

STOP
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2.5 Hibah Seminar Nasional
Hibah Seminar Nasional

adalah Hibah yang diberikan kepada dosen Universitas Nurtanio

Bandung yang akan melakukan presentasi di seminar yang diselenggarakan di dalam negeri.
2.5.1 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan diselenggarakannya Hibah ini adalah:
a. Memotivasi dosen untuk mempublikasikan hasi-hasil penelitiannya di forum ilmiah tingkat
nasional.
b. Meningkatkan citra institusi di tingkat nasional, terutama dalam hal perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
c. Menumbuh-kembangkan budaya penelitian di kalangan sivitas akademika, sekaligus
mendiseminasikan hasil penelitiannya di tingkat yang luas dan bergengsi.
2.5.2 Sasaran Keluaran
Sasaran keluaran Hibah Seminar Nasional adalah:
a. Hasil publikasi tersebut dimuat di dalam prosiding dan atau jurnal terkait sesUnnur dengan
core competency dari yang bersangkutan.
b. Makalah yang telah dimuat pada prosiding tersebut di atas, akan dimasukkan dalam jurnal
Universitas Nurtanio Bandung, dengan menyebutkan bahwa tulisan tersebut telah pernah
dipublikasikan dalam forum internasional terkait untuk mencegah plagiarism.
2.5.3 Persyaratan Peserta
Persyaratan peserta, meliputi:
a. Makalah harus ditulis oleh Dosen Tetap UNNUR , dengan menyebutkan afiliasi dari semua
author(s) adalah dari Universitas Nurtanio Bandung.
b. Makalah yang akan dipresentasikan merupakan “oral presentation”, tidak belaku untuk “poster
presentation”, kecuali bila dimuat dalam prosiding yang bersangkutan.
c. Forum ilmiah yang diikuti harus jelas eksistensinya (Kepanitiaan, Kredibilitas Event, Publikasi,
dsb.).
d. Melampirkan abstract/full paper serta acceptance letter dari Panitia Penyelenggara
bersangkutan kepada LPPM untuk pengajuan proposal dana.
2.5.4 Prosedur Pelaksanaan
Prosedur pelaksanaan Hibah Seminar Nasional , meliputi:
a. LPPM mensosialisasikan kepada Ka.Prodi mengenai Hibah Seminar Nasional .
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b. Dosen membuat proposal, dan menyerahkan ke LPPM atas sepengetahuan Dekan/Ka.Prodi.
Kemudian LPPM meminta reviewer untuk mereview proposal tersebut.
c. LPPM mengumumkan proposal yang lolos seleksi dan meminta Biro Umum dan Keuangan
untuk mengalokasikan dana.
d. LPPM bersama Dosen yang bersangkutan melakukan penandatangan kontrak.
e. Biro Umum dan Keuangan mencairkan dana ke pelaksana seminar
f. Dosen melaksanakan kegiatan Seminar Nasional dan kemudian membuat laporan kegiatan
(prosiding), serta laporan keuangan (tiket, penginapan, dan registrasi seminar).
g. Dosen menyerahkan laporan kepada LPPM sesUnnur dengan persyaratan yang ditentukan.
h. LPPM menyerahkan laporan keuangan ke Biro Umum dan Keuangan.

Adapun bagan alur prosedur pelaksanaan Hibah Seminar Nasional , adalah sebagai berikut:
Alur Pelaksanaan Hibah Seminar Nasional

LPPM

Biro Keuangan dan
Akuntansi

Dekan/ka.Prodi

Pelaksanaan Domestik
Seminar Hibah

Mulai
Sosialisasi ke
Program Studi

Diumumkan kepada
semua dosen

Seleksi oleh Reviewer

Diketahui oleh
Ka.Prodi

Proposal yang lolos
diterima

Pembuatan ProposaL
dilampirkan:
-Abstrak/Full Paper
-Acceptance letter
-Rincian Dana

mengalokasikan dana

Penandatanganan
Kontrak
Pelaksanaan
Domestik Hibah

Pencairan dana

Membuat Laporan
Kegiatan dan
keuangan (maksimal 2
minggu setelah hari H)

Penyerahan
Laporan

SesUnnur
Persyaratan

Penyerahan
LPJ

STOP
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2.6 Penghargaan Peneliti Terbaik
Penghargaan peneliti terbaik adalah penghargaan yang diberikan kepada dosen Universitas
Nurtanio Bandung yang hasil penelitiannya mempunyai kualitas terbaik. Tujuan dari pemberian
penghargaan peneliti terbaik ini adalah meningkatkan daya saing penelitian yang selanjutnya
akan memotivasi dosen Universitas Nurtanio Bandung untuk membuat penelitian yang
berkualitas. Dengan diberikannya penghargaan terbaik diharapkan penelitian/karya ilmiah
Universitas Nurtanio Bandung menjadi lebih bermutu baik ditingkat nasional dan pada gilirannya
pada tingkat internasional.

Penghargaan Karya Ilmiah Peneliti Terbaik ini diberikan kepada para peneliti yang memiliki karya
ilmiah terbaik yang telah dipublikasikan selama 1 (satu) tahun terakhir tahun akademik yang
bersangkutan, dan akan diseleksi oleh peer review.
Persyaratan untuk mendapatkan penghargaan tersebut adalah :
a. Peserta dosen menyampaikan 1 (satu) copy dari karya ilmiah terbaik (boleh lebih dari satu

buah) mereka yang telah dipublikasikan selama 1 (satu) tahun terakhir tahun anggaran yang
bersangkutan, kepada LPPM dengan menyertakan surat pengantar dari Ka.Prodi/Dekan.
b. Untuk dosen tidak tetap UNNUR, berlaku hal sama, tetapi karya ilmiah haruslah melibatkan

salah seorang dosen tetap UNNUR, serta dibuat dengan mengatasnamakan UNNUR.
c. Fotocopy karya ilmiah tersebut agar diserahkan ke LPPM sesUnnur dengan tanggal dan waktu

yang telah ditetapkan oleh LPPM.

Pengumuman pemenang untuk masing-masing klaster akan dilaksanakan pada acara wisuda
tahun anggaran yang bersangkutan.
Adapun prosedur pelaksanaan penghargaan penelitian terbaik adalah sebagai berikut:
a. LPPM melakukan sosialisasi kegiatan pemilihan karya ilmiah peneliti terbaik ke dosenUNNUR.
b. Dosen yang berminat menyiapkan dan menyerahkan paper sesUnnur persyaratan yang diminta

LPPM.
c. Paper yang terkumpul di serahkan ke tim reviewer yang telah ditunjuk untuk dilakukan

penilaian.
d. Paper yang lolos seleksi mendapat 3 nilai tertingi per klaster dilaporkan ke Rektor oleh Ka.

LPPM.
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e. Administasi LPPM membuat piagam untuk pemenang dan sertifikat untuk seluruh dosen yang

berpartisipasi, serta membuat surat pencairan Insentif pemenang ke Biro Umum dan
Keuangan.
Bagan alur pelaksanaan prosedur Penghargaan Peneliti Terbaik adalah:

LPPM

Dosen

Tim Reviewer

Biro Keuangan
dan Akuntansi

Mulai

Sosialisasi
Kegiatan

Menyiapkan
usulan paper

Paper

Penilaian

Pelaporan ke
Rektorat

Y
Lolos seleksi

T
Pembuatan
Piagam dan
Sertifikat

Pengumuman
pemenang saat
wisuda

Pembuatan Surat
pencairan insentif
pemenang

Disetujui

Pencairan
Dana ke
Rekening
Dosen
pemenang

Selesai
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Format penilaian penghargaan peneliti terbaik adalah sebagai berikut:
PENILAIAN KARYA ILMIAH OLEH REVIEWER
KLASTER

:

NAMA PENELITI

:

JUDUL TULISAN (Singkat)

:

FORUM PUBLIKASI**

:

NILAI
No

KOMPONEN YANG DINILAI

TERTINGGI
(Maks)

REVIEWER*

Profesionalisme penelitian (20) :
1

2

a. Permasalahan yang diajukan

10

b. Pelaksanaan penelitian (pengumpulan data, penyajian data, analisis data)

10

Cakupan ilmiah (25) :
a. Kebenaran asumsi, postulat dan prinsip yang dipakai

10

b. Ketepatan dan konsistensi alur penelitian dengan metode yang dipakai

15

Kedalaman ilmiah (45) :
3

a. Kebaharuan penelitian (originalitas/inovasi)

15

b. Kespesialisasian dalam pembahasan substansi

15

c. Kemutakhiran dalam bidang ilmu yang diteliti (state of the art)

15

Format (10) :
4

Format karya ilmiah menurut urutan penalaran secara logis dan lazim

10

berlaku.
TOTAL

100

Nilai Akhir = (Total Nilai Reviewer/100) x Poin Maksimum ** =
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Tim Penilai

(----------------------------------)

*) Nilai Reviewer

≤ Nilai Tertinggi (Maksimum)

**) Poin Maksimum untuk kategori forum publikasi
1. Jurnal Internasional = 40 poin; Jurnal

Nasional Terakreditasi

= 25 poin; Jurnal Nasional tak-terakreditasi

= 10

poin; Jurnal Lokal Unnur = 5 poin
2. Prosiding Internasional = 15 poin; Prosiding Nasional = 10 poin
3. (a) Penulis Mandiri (100%), Penulis lebih dari satu: Penulis pertama (60%), penulis berikutnya (40% dan dibagi

jumlah penulis) ;

(b) Mengatasnamakan lebih dari dua afiliasi, nilai dibagi rata.
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2.7 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
HaKI adalah hak yang timbul dari hasil kecerdasan daya pikir yang menghasilkan sebuah produk
atau proses yang berguna bagi masyarakat. HaKI dapat dibagi manjadi dua kategori, yaitu: Hak
Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan
tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Pasal 1 ayat 1). Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi: Paten, Merek, Desain
Industri, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, dll.

LPPM dalam hal ini membantu para dosen untuk mengurus Hak Kekayaan Intelektual dari hasil
karya, inovasi atau penelitiannya dengan memberikan Hibah atau hibah HaKI.
Prosedur pelaksanaan Hibah HKI adalah sebagai berikut:
a. LPPM melakukan sosialisasi Hibah HaKI kepada dosen UNNUR .
b. Dosen yang berminat menyiapkan draft HaKI dan mengajukannya kepada Dirjen HaKI.
c. Dirjen HaKI mengeluarkan nomor permohonan HaKI, dan mengumumkan kepada dosen yang

bersangkutan diterima atau tidaknya paten yang diajukan.
d. Apabila diterima dosen menindaklanjuti hasil penerimaan, dan mengajukan bantuan HaKI ke

LPPM dengan Dekan fakultas tersebut sebagai pihak yang mengetahui.
e. Setelah mendapat persetujuan dari ketua LPPM, LPPM mengajukan dana ke Biro Umum dan

Keuangan.
f. Biro Umum dan Keuangan mencairkan dana yang diperlukan dan menyerahkannya kepada

dosen yang bersangkutan.
g. Dosen membuat laporan ke LPPM
h. LPPM melakukan dokumentasi laporan yang diberikan oleh dosen.

22

Bagan Alur Pelaksanaan Hibah HaKI adalah sebagai berikut:
Dirjen HKI

LPPM

Biro Umum
Keuangan
Akuntansi

Dekan

Dosen Peneliti

Mulai

Sosialisasi
bantuan HKI
untuk peneliti

Pengajuan draft
HaKI

Mengeluarkan no
permohonan
paten

Pengiriman draft

Terima
permohonan
paten?

Ya

Pengumuman
penerimaan

Menindaklanjuti
hasil penerimaan

Diketahui Ketua
LPPM

Pengajuan Dana
Bantuan HaKI

Diketahui Dekan

Pencairan dana

Mengajukan
bantuan HaKI
ke LPPM

Menerima dana

Dokumentasi

Selesai
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BAB III
HIBAH EKSTERNAL
Hibah Eksternal adalah hibah untuk pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
yang berasal dari lembaga pemerintah maupun swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti
DP2M DIKTI, Kopertis, World Bank, Dikmenti Jawa Barat, LIPI, Ristek, Sampurna, Tonoko, Kominfo,
dan sebagainya, di optimalkan melalui kerjasama atar lembaga yang dirintis oleh Biro APSI UNNUR
atau pihak-pihak lainnya.

Dalam pelaksanaan Hibah Eksternal ini, LPPM berperan sebagai fasilitator antara dosen Universitas
Nurtanio Bandung dan lembaga yang terkait. Adapun ketentuan/pedoman proposal dan laporan
hibah ini mengikuti aturan/pedoman yang diberikan pihak pemberi dana.
Prosedur Hibah Eksternal Penelitian adalah sebagai berikut (contoh hibah ekternal DP2M Dikti):
1. DP2M mensosialisasi hibah penelitian yang akan dibiayai melalui web Dikti.
2. LPPM mengunduh informasi hibah penelitian dari web Dikti.
3. LPPM mengumumkan ke seluruh dosen.
4. Dosen peneliti membentuk tim penelitian dan membuat proposal.
5. Proposal siap diajukan dengan diketahui Dekan dari Fakultas asal Dosen peneliti.
6. Proposal diterima LPPM dan diperiksa kelengkapannya, jika lengkap akan ditindaklanjuti, jika
tidak akan dikembalikan ke Dosen peneliti.
7. Kasubag LPPM merekapitulasi proposal yang diusulkan Dosen peneliti dan mendokumentasikan
proposal-proposal tersebut.
8. Proposal diketahui dan ditandatangani Kepala LPPM.
9. Proposal dikirim ke DP2M Dikti.
10. Proposal direview oleh reviewer DP2M Dikti.
11. Proposal yang lolos seleksi akan diumumkan dan dikirimi surat penerimaan proposal oleh DP2M
Dikti.
12. LPPM menerima surat pemberitahuan proposal yang lolos seleksi.
13. LPPM mengumumkan secara resmi kepada Dosen peneliti.
14. Tanda tangan kontrak dilakukan antara DP2M Dikti/Kopertis dengan Kepala LPPM.
15. Pencairan dana tahap I sebesar 70% dari total nilai kontrak ke Rekening Universitas Nurtanio
Bandung.
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16. Dosen mengirimkan surat permohonan pencairan dana Tahap I ke LPPM
17. LPPM mengirimkan surat kepada Biro Umum dan Keuangan untuk mencairkan dana tahap I
kepada Dosen Peneliti.
18. Dosen peneliti menerima dana tahap I dan melaksanakan penelitian tahap I.
19. Dosen peneliti mempersiapkan laporan kemajuan penelitian, seperti log book, data penelitian
dan laporan keuangan 70%.
20. Monitoring evaluasi terpusat diselenggarakan oleh DP2M Dikti dengan mengundang Dosen
peneliti.
21. LPPM mengirimkan berkas laporan kemajuan ke DP2M dan juga mendokumentasikan di LPPM.
22. Dosen melaksanakan penelitian tahap II.
23. Dosen peneliti mempersiapkan laporan akhir penelitian.
24. Dosen peneliti mengajukan surat permohonan pencairan dana tahap II ke LPPM
25. LPPM memeriksa kelengkapan laporan akhir.
26. Laporan yang sudah lengkap akan ditindaklanjuti oleh LPPM, dan yang belum lengkap
dikembalikan kepada Dosen peneliti untuk dilengkapi.
27. LPPM mengirimkan berkas laporan akhir ke DP2M dan juga mendokumentasikan, serta
mengunggah abstrak ke web.
28. DP2M menerima berkas laporan akhir.
29. DP2M melakukan pencairan dana tahap II ke rekening UNNUR (30%).
30. LPPM mengirimkan surat kepada Biro Umum dan Keuangan untuk mencairkan dana tahap II
kepada Dosen Peneliti.
Adapun bagan alur prosedur pelaksanaan hibah eksternal adalah sebagai berikut:
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Alur Hibah Eksternal Penelitian
DP2M Dikti / Kopertis

LPPM

Biro Umum dan
Keungan

Dekan

Dosen Peneliti

Mulai

Unggah informasi
hibah penelitian

Unduh informasi
hibah dari web
DP2M

Umumkan ke
dosen peneliti

Periksa
kelengkapan
proposal

Pembuatan
proposal

Diketahui Dekan

N
Y
Tandatangan
Ketua LPPM

Dokumentasi
proposal

Pengiriman
Proposal

Seleksi reviewer

STOP

Lolos
seleksi ?

Y
Umumkan
proposal lolos
seleksi

Terima surat
proposal lolos
seleksi

Umumkan ke
Dosen Peneliti
Tandatangan
Kontrak

A
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Alur Hibah Eksternal Penelitian (Lanjutan)
DP2M Dikti / Kopertis

LPPM

Biro Umum dan

Dekan

Keuangan

Mengajukan surat
permohanan
pencairan dana
tahap I

A

Pencairan dana
tahap I (70%)

Dosen Peneliti

Diketahui LPPM

Penerimaan dana
tahap I (70%)

Pelaksanaan
penelitian tahap I

Pencairan dana
tahap I (70%)
Monitoring
evaluasi terpusat

Laporan kemajuan
penelitian

Pelaksanaan
penelitian tahap II

Periksa
kelengkapan

Pelaporan

N

Lengkap?

Lengkapi
kekurangan

Y

Diterima

Pengiriman ke
Dikti

Dokumentasi

Unggah ke
Web_LPP
M

Mengajukan surat
permohanan
pencairan dana
tahap II

STOP

Pencairan dana
tahap II

Diketahui ketua
LPPM

Penerimaan dana
tahap II (30%)

Pencairan dana
tahap II (30%)

Penerimaan dana
tahap II

STOP
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Prosedur Hibah Eksternal Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut (selain
Dikti/Kopertis):
1. LPPM menerima penawaran untuk bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian
Kepada Masyarakat dan kemudian melanjutkan penawaran tersebut kepada Prodi terkait.
2. Dekan/Ka.Prodi mengajukan penawaran tersebut ke Dosen yang terkait dan mempertimbangkan
penerimaan tawaran tersebut sesUnnur dengan kemampuannya.
3. Dosen membuat proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Dosen menyerahkan proposal kepada LPPM diketahui oleh Dekan/Ka.Prodi untuk kemudian
dicek kelengkapannya.
5. Apabila proposal tersebut terpenuhi kelengkapannya, LPPM akan mendokumentasikannya dan
kemudian mengirimkan ke pihak luar yang terkait.
6. Proposal tersebut kemudian direview oleh pihak terkait. Apabila disetujui maka akan
diumumkan.
7. LPPM menerima surat penerimaan proposal dan mengumumkan kepada dosen terkait.
8. Biro Umum dan Keuangan menerima dana dari pihak luar dan mengalokasinya kepada dosen
yang bersangkutan.
9. Dosen melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan dalam batas waktu yang
ditentukan oleh pihak luar membuat laporan akhir kegiatan tersebut untuk kemudian diserahkan
ke LPPM.
10. LPPM menerima laporan akhir dari dosen kemudian menyerahkan ke pihak luar,
mendokumentasi, dan mengunggahnya ke dalam Web_LPPM.
11. Pihak Luar menerima laporan akhir dari LPPM.

Adapun bagan alur prosedur pelaksanaan Hibah Eksternal Pengabdian Kepada Masyarakat adalah
sebagai berikut:
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Alur Hibah Eksternal Pengabdian Kepada Masyarakat
Pihak Luar

Biro Umum dan
Keuangan

LPPM

Dekan/
Ka.Prodi

Dosen

Mulai

Pensosialisasian ke
Prodi yang bidang
keahliannya
sesUnnur dengan
permintaan

Penawaran dari
pihak luar

Pengecekkan
Kelengkapan Proposal

Lengkap

Mensosialisa
sikan dan ke
dosen yang
terkait

Pembuatan
Proposal

Diketahui

Penyerahan
Proposal

N

Y
Dokumentasi

Kirim

Review

Setuju

STOP
N
Y

Diumumkan

Menerima Surat
Penerimaan

Diumumkan

Penerimaan Laporan
Akhir

Penerimaan Lapran akhir
dari Prodi/Dosen dan
Penyerahannya kepada
Pihak Luar

Menerima Dana
dan
megalokasikan Ke
Dosen

Pelaksanaan
Kegiatan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

Pembuatan
Laporan Akhir

STOP

Proses
Dokumentasi

Unggah ke WEb

STOP
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BAB IV
PEDOMAN PENULISAN (HIBAH INTERNAL)
4.1 Proposal Hibah Internal
4.1.1 Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset
Muatan proposal adalah sebagai berikut.
1. Sampul Muka
Memuat judul, nama peneliti, asal Fakultas / lembaga yang mengusulkan serta bulan dan tahun
pengajuan proposal penelitian. Cover berwarna putih dan pada pojok kanan atas dicantumkan
tema proposal, misalnya: Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset, dll.
2. Judul
Merupakan rumusan dari topik atau masalah yang diteliti. Judul sebaiknya padat, lugas (to the
point), dan bukan kalimat berita ataupun kalimat tanya, serta ditulis dengan huruf kapital.
3. Halaman Pengesahan
Merupakan lembar persetujuan pihak yang berwenang terhadap proposal yang diajukan.
Halaman Pengesahan ini ditandatangani oleh ketua peneliti, Dekan Fakultas/Ka.Prodi yang
bersangkutan sebagai pihak yang menyetujui, dan Ketua LPPM sebagai pihak yang mengetahui.
4. Latar Belakang
Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta,
harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah.
b. Pentingnya masalah untuk dipecahkan.
c. Fakta-fakta penentu yang memberi harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang
akan dilakukan.
d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu.
e. Semuanya itu sedapat-dapatnya dikemukakan dengan rujukan.
5. Tujuan
Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian ataupun kegiatan Pengabdian Kepada
Masyarakat. Penulisan tujuan harus ringkas dan jelas.
6. Perumusan Masalah
Masalah perlu dirumuskan dalam kalimat pertanyaan karena masalah tersebut harus mampu
dijawab oleh hasil penelitian dan kesimpulan penelitian.
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7. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik
atau kajian teoritis.
8. Ruang Lingkup
Lingkup pekerjaan harus sedikitnya meliputi penggandaan/pengumpulan data, analisis data, dan
pembuatan laporan. Pada bagian ini harus terbaca dengan jelas mengenai jenis penelitian (kaji
pustaka, laboratorium, lapangan, dll.), lokasi, situasi, kondisi penelitian, dll. dan apakah
penelitian tuntas atau terdiri atas beberapa tahapan.
9. Kontribusi
Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan.
10. Metode
Urutan atau tatacara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data,
dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
11. Data dan Sumber Data
Memuat data yang sudah dikumpulkan dan sumber data tersebut didapat.
12. Jadwal Pelaksanaan
Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan). Jadwal dapat ditampilkan
dalam bentuk tabel.
13. Personalia
Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini dituliskan
lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesUnnur dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian,
jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
14. Kebutuhan Anggaran
Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB). Kebutuhan anggaran ini harus ditulis
secara rinci.
Komponen RAB
Gaji/upah

Ketentuan
meliputi belanja untuk honor ketua peneliti, anggota, pembantu penelitian,
sekretariat, koordinator kegiatan dan sebagainya (maksimum 30%)
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meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari di antaranya ATK, computer
Belanja bahan

supplies (bukan computer hardwares), dan bahan-bahan penelitian. Bahan

habis Pakai

penelitian dapat berupa komponen, material dasar, dan bukan barang
inventaris (maksimum 60%)

Belanja
perjalanan
Belanja
lain-lain

meliputi biaya untuk perjalanan ke lokasi penelitian yang secara langsung
berkaitan dengan objek penelitian (maksimum 20%)
meliputi belanja untuk rapat, biaya narasumber, seminar, sosialisasi,
pencetakan laporan, dan operasional pendukung pelaksanaan penelitian
(maksimum 15%)

15. Biodata Peneliti
Memuat biodata ketua peneliti dan anggota peneliti, yang terdiri dari nama lengkap dan gelar,
NIP, pangkat dan jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telephone/HP,
riwayat pendidikan, serta pengalaman penelitian yang relevan.
16. Daftar Pustaka
Memuat daftar buku, jurnal, dll yang dipakai sebagai referensi. Didalam daftar pustaka, harus
mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
Acuan yang dipakai minimal 2 jurnal/laporan ilmiah terbaru ditambah bahan lain dari internet.
17. Surat Pernyataan
Surat pernyataan terdiri dari:
a. Surat Pernyataan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun
b. Surat pernyataan kesediaan tim dalam melakukan kegiatan penelitian/pelayanan masyarakat,
mencantumkan beban kerja (dalam jam/minggu)
4.1.2 Penilaian Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset
Penilaian proposal penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis riset akan dilakukan
oleh reviewer yang ditunjuk oleh LPPM.
Berikut ini adalah lembar penilaian proposal penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
berbasis riset yang dijadikan acuan penilaian bagi panitia penilai/reviewer yang ditunjuk:
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LEMBAR PENILAIAN PROPOSAL
PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
RISET

Judul

: ...........................................................................................................................
Nilai

No

(N)

ASPEK YANG DINILAI

Bobot

(1-5)*

Nilai
x Bobot

Total/Aspek

A. Masalah yang diteliti
A1

Kejelasan tujuan dan manfaat penelitian

.....

10

..........

A2

Relevansi dengan kebutuhan pengguna

.....

10

..........

A3

Terdapat unsur ”kebaharuan” penelitian

.....

10

..........

(memiliki kontribusi untuk pengembangan ilmu)

SUBTOTAL

..........

..........

B. Teori yang digunakan
B1

Memakai sumber acuan yang sesUnnur dan up
to date

.....

10

..........

B2

Penyusunan secara sistematis

.....

5

..........

B3

Terarah dan komprehensif

.....

5

..........

(mempertimbangkan beberapa aspek)
SUBTOTAL

..........

..........

C. Hipotesis** dan Eksperimen
C1

Hipotesis jelas dan singkat

.....

5

..........

C2

Menggunakan sampel yang tepat

.....

5

..........

C3

Hasil

.....

10

..........

eksperimen

dapat

dievaluasi

secara

kualitatif/kuantitatif
SUBTOTAL

..........

..........

D. Desain dan Metode
D1

Prosedur disusun sinkron dengan tujuan

.....

10

..........

D2

Deskripsinya jelas dan sesUnnur metodologi

.....

10

..........

D3

ilmiah Terungkap/aplikasi output yang

.....

10

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

diharapkan
SUBTOTAL
JUMLAH SKOR TOTAL

100

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

AlasanPenolakan: ...................................................................................................................................
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Penilai
...................................
* 1 (kurang sekali), 2 (kurang), 3 (cukup), 4 (baik), dan 5 (baik sekali)
** untuk riset tanpa hipotesis, rancang/deskriptif, dinilai minimal 3
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4.2 Pedoman Penulisan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Tidak Berbasis Riset
4.2.1 Muatan proposal adalah sebagai berikut.
1. Sampul Muka
Memuat judul, nama peneliti, asal Fakultas / lembaga yang mengusulkan serta bulan dan tahun
pengajuan proposal penelitian. Cover berwarna putih dan pada pojok kanan atas dicantumkan
tema proposal, yaitu: Pengabdian Kepada Masyarakat Tidak Berbasis Riset.
2. Judul
Merupakan rumusan dari topik dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diadakan. Judul
sebaiknya padat, lugas (to the point), dan bukan kalimat berita ataupun kalimat tanya, serta
ditulis dengan huruf kapital.
3. Halaman Pengesahan
Merupakan lembar persetujuan pihak yang berwenang terhadap proposal yang diajukan.
Halaman Pengesahan ini ditandatangani oleh ketua pelaksana abdimas, Dekan Fakultas/Ka.Prodi
yang bersangkutan sebagai pihak yang mengetahui, dan Ketua LPPM sebagai pihak yang
menyetujui.
4. Analisis situasi
Berisi penjelasan yang ringkas, jelas, dan lengkap mengenai kondisi mitra/target kegiatan
abdimas saat ini, sehingga mampu memberi informasi tentang permasalahannya.
5. Permasalahan
Memuat persoalan-persoalan yang dihadapi mitra yang mengacu pada situasi dan kondisi
mitra/target kegiatan abdimas yang dijelaskan sebelumnya.
6. Tinjauan Pustaka (Bila Perlu)
Tinjauan pustaka merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik
atau kajian teoritis.
7. Kontribusi
Menegaskan secara ringkas tentang nilai manfaat hasil Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mitra.
8. Solusi yang ditawarkan/Metode
Berisi:
a. Metode yang pakai untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi mitra/target
kegiatan abdimas.
b. Tahapan atau tatacara pelaksanaan kegiatan Abdimas yang akan dilakukan.
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9. Target Luaran
Berisi target luaran yang akan dihasilkan sesUnnur dengan rencana kegiatan, misalnya, produk,
barang, modul, sertifikat, dll.
10. Jadwal Pelaksanaan
Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan). Jadwal dapat ditampilkan
dalam bentuk tabel.
11. Personalia
Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Daftar
personalia ini dituliskan lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesUnnur dengan kebutuhan
pelaksanaan abdimas jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
12. Kebutuhan Anggaran
Memuat Rencana Anggaran dan Belanja penelitian (RAB).Kebutuhan anggaran ini harus ditulis
secara rinci dan terdiri dari komponen gaji/upah, belanja bahan habis pakai, belanja perjalanan
serta, lain-lain.
13. Biodata Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Memuat biodata ketua dan anggota abdimas, yang terdiri dari nama lengkap dan gelar, NIP,
pangkat dan jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telephone/HP,
riwayat pendidikan.
14. Daftar Pustaka (bila perlu)
Memuat daftar buku, jurnal,dll yang dipakai sebagai referensi. Didalam daftar pustaka, harus
mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
Acuan yang dipakai minimal 2 jurnal/laporan ilmiah terbaru ditambah bahan lain dari internet.
15. Surat Pernyataan
Surat pernyataan terdiri dari:
a. Surat pernyataan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun
b. Surat pernyataan kesediaan tim dalam melakukan kegiatan pelayanan masyarakat,
mencantumkan beban kerja (dalam jam/minggu)
c. Surat pernyataaan kesediaan dari mitra untuk bekerja sama.
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4.2.2 Penilaian Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Tidak Berbasis Riset
Penilaian proposal Pengabdian Kepada Masyarakat tidak berbasis riset akan dilakukan oleh
reviewer yang ditunjuk oleh LPPM. Berikut ini adalah lembar penelitian proposal Pengabdian
Kepada Masyarakat tidak berbasis riset yang dijadikan acuan penilaian bagi panitia
penilai/reviewer yang ditunjuk:

Judul

LEMBAR PENILAIAN PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TIDAK
BERBASIS RISET
: ...........................................................................................................................
Nilai

No

ASPEK YANG DINILAI

(N)

Nilai
Bobot

x

Total/Aspek

Bobot

(1-5)*
A. Masalah yang diteliti
A1

Kejelasan tujuan dan manfaat abdimas

.....

15

.........

A2

Relevansi dengan kebutuhan pengguna

.....

15

..........

SUBTOTAL

..........

..........

B. Desain dan Metode
B1

Prosedur disusun sinkron dengan tujuan

.....

10

..........

B2

Deskripsinya jelas dan sesUnnur metode yang

.....

10

..........

.....

10

..........

dipakai
B3

Terungkap/aplikasi output yang diharapkan
SUBTOTAL

..........

..........

C. Pelaksanaan
C1

Pelaksanaan dilakukan secara sistematis

.....

15

..........

C2

Terarah dan komprehensif

.....

15

..........

C3

mempertimbangkan beberapa faktor

.....

10

..........

SUBTOTAL

..........

JUMLAH SKOR TOTAL

100

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

Alasan Penolakan: ...................................................................................................................................
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Penilai
...................................
* 1 (kurang sekali), 2 (kurang), 3 (cukup), 4 (baik), dan 5 (baik sekali)
** untuk riset tanpa hipotesis, rancang/deskriptif, dinilai minimal 3
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4.3

Laporan Kemajuan Hibah Internal

4.3.1 Pedoman Penulisan Laporan Kemajuan
Laporan kemajuan seperti laporan pada umumnya. Isi disesUnnurkan dengan pekerjaan yang
sudah dilaksanakan, ditulis per Bab dan diberi daftar isi. Sistematika laporan kemajuan sebagai
berikut:
a. Cover seperti coverproposal, bagian atas dituliskan Laporan Kemajuan.
b. Isi seperti laporan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada umumnya. Isi
disesUnnurkan dengan pekerjaan penelitian yang sudah dilaksanakan, ditulis per Bab, dan
diberi Daftar Isi.
c. BAB I Pendahuluan (Proposal yang diperluas)
d. BAB II untuk penelitian berisi Kajian/Telaah Teori.
e. BAB II untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berisi informasi tentang rumpun
ilmu/teori yang berkaitan dengan bidang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
f. BAB III Metode Penelitian/Sosialisasi dan Profil Responden (Lokasi Penelitian)/Profil Penerima
Manfaat Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
g. Jika ada hal yang belum dilaksanakan diberi keterangan belum terlaksana, dilengkapi dengan
alasannya. Misal, Bab IV pada sub bab pembahasan dituliskan: belum terlaksana karena baru
masuk tahap analisis data/tahap sosialisasi.
h. Jika ada perubahan pelaksanaan penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat (baik metode,
bahan, alat, sampel/responden) diberi keterangan ada perubahan,dilengkapi dengan
alasannya.
i. Ringkasan Laporan Kemajuan Penelitian/Abdimas dibuat dengan format Tabel seperti

terlampir, dan dimasukkan sebagai lampiran.
Peneliti/Pelaksana Abdimas : …………………………………………...............
Judul : ………………………………………….....................................................
Kendala,

Waktu
No

Kegiatan

Hasil
Rencana

Pelaksanaan

Rencana
Perubahan

Keterangan

(Jika Ada)
1
2
....
dst
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4.3.2 Pedoman Evaluasi Laporan Kemajuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
berbasis Riset dan Tidak Berbasis Riset
Evaluasi laporan kemajuan dilakukan oleh tim dari LPPM, dimaksudkan untuk memantau
pelaksanaan kegiatan seperti:
a. Kemajuan kegiatan yang telah didanai
b. KesesUnnuran kegiatan dengan proposal yang dibuat
c. Permasalahan lapangan yang dihadapi dan alternatif solusinya
d. Penggunaan dana
Hasil evaluasi akan menentukan kelanjutan kegiatan ke tahap berikutnya. Apabila terdapat
perubahan yang signifikan dan tim evaluasi menganggap perlu dibuat proposal baru, maka ketua
peneliti harus mengajukan proposal revisi kepada LPPM.
Format penilaian laporan kemajuan:
LEMBAR REVIEWER
HASIL RESEARCH HIBAH / PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH
BERBASIS RISET/ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH BERBASIS
TIDAK RISET
UNIVERSITAS NURTANIO BANDUNG
Nama Peneliti
Program Studi
Judul Kegiatan

: ……………………………………………………………….
: ……………………………………………………………….
: ……………………………………………………………….

Kemajuan Pelaksanaan kegiatan**):
Kemajuan kegiatan

<25%

25-50%

51-75%

>75%

Permasalahan yang dihadapi dan usaha penyelesaiannya:

Pemakaian dana:

Penilaian umum dan saran:
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Kesimpulan Reviewer**):
 Penelitian dapat dilanjutkan
 Penelitian dilanjutkan dengan perbaikan
 Penelitian tidak dapat diteruskan
Reviewer: ……………………………………
Kota, Tanggal Bulan Tahun

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

( ………………………………….)

**) Harap di ceklist
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4.4

Laporan Akhir Hibah Internal

4.4.1 Pedoman Penulisan Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset
Laporan akhir diajukan dengan urutan sebagai berikut:
1. Halaman Pengesahan
2. Abstraksi
3. Daftar Isi
4. Daftar Gambar
5. Daftar Tabel
6. Daftar Lampiran
7. Bab I Pendahuluan
Jelaskan latar belakang pemilihan topik, masalah, tujuan penelitian, manfaat/urgensi penelitian,
dan batasan ataupun ruang lingkup penelitian
8. Bab II Kerangka Teori
Jelaskan tinjauan pustaka ataupun kajian teoritis penelitian, dan hipotesis (jika ada).
9. Bab III Metodologi Penelitian
Jelaskan metodologi yang dipakai, sumber, jumlah sample, teknik pengumpulan data,dan
metode analisis data. Metode yang digunakan dapat berupa: penelitian

eksploratif,

penelitian deskriptif, penelitian studi kasus, penelitian korelasional,penelitian eksperimen,
penelitian tindakan, dll.
10. Bab IV Hasil dan Pembahasan
Jelaskan hasil analisis dan pembahasan penelitian.
11. Bab V Kesimpulan dan Saran
Berisi kesimpulan dari analisis dan pembahasan atau jawaban yang diperoleh dari analisis dan
pembahasan terhadap masalah yang dipertanyakan dalam penelitian, dan saran. Saran dapat
berupa sumbangan pemikiran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut, dll.
4.4.2 Evaluasi Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset
Evaluasi laporan akhir penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis riset akan
dilaksanakan pada saat seminar yang akan dilakukan oleh satu orang reviewer yang ditunjuk oleh
LPPM. Adapun format penilaiannya seperti berikut ini:
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LEMBAR REVIEWER
HASIL RESEARCH HIBAH/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH
BEBASIS RISET*) UNIVERSITAS NURTANIO BANDUNG
Nama Peneliti : ………………………………………………………………………
Program Studi : ………………………………………………………………………
Judul Kegiatan : ………………………………………………………………………
Diisi dengan memberi tanda  pada rentang penilaian
(1 = Sangat Kurang; 2 = Kurang; 3 = Cukup; 4 =Baik; 5 = Sangat Baik)
No

Faktor yang Dinilai

1

Format Laporan

2

Metodologi Penelitian

3

Representasi Data

4

Analisis Data

5

Kesimpulan

6

Tingkat kesesUnnuran dengan tujuan
dan sasaran

Rentang Penilaian
1

2

3

4

5

Catatan

Tingkat realisasi kegiatan
7

dibandingkan dengan target yang
direncanakan

8

Kelengkapan (Laporan + Paper)

Kesimpulan Reviewer:
 Laporan akhir diterima utuh
 Laporan akhir diterima dengan perbaikan dalam waktu 2 minggu
 Laporan akhir ditolak
Reviewer: ……………………………………
Kota, Tanggal Bulan Tahun
Tanda tangan

( ………………………………….)
Ket: *) Coret yang tidak perlu
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4.4.3 Pedoman Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat Tidak Berbasis Riset
Urutan laporan akhir kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tidak berbasis riset adalah sebagai
berikut:
1. Halaman Pengesahan
2. Abstraksi
3. Daftar Isi
4. Daftar Gambar
5. Daftar Tabel
6. Daftar Lampiran
7. Bab I Pendahuluan
Berisi latar belakang, analisis situasi, dan permasalahan mitra
8. Bab II Kajian Pustaka (bila perlu)
Informasi tentang rumpun ilmu, teori yang berkaitan dengan bidang kegiatan abdimas
9. Bab III Metode
Berisi metode pelaksanaan abdimas dan profil penerima manfaat kegiatan abdimas
10. Bab IV Hasil dan Pembahasan
11. Bab V Kesimpulan dan Saran

4.4.4 Evaluasi Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat Tidak Berbasis Riset
Evaluasi laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakat tidak berbasis riset juga akan
dilaksanakan pada saat seminar, yang akan dilakukan oleh satu orang reviewer yang ditunjuk oleh
LPPM. Adapun format penilaiannya seperti berikut ini:
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LEMBAR REVIEWER
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH TIDAK
BEBASIS RISET UNIVERSITAS NURTANIO BANDUNG
Nama Peneliti : ………………………………………………………………………
Program Studi : ………………………………………………………………………
Judul Kegiatan : ………………………………………………………………………
Diisi dengan memberi tanda  pada rentang penilaian
(1 = Sangat Kurang; 2 = Kurang; 3 = Cukup; 4 =Baik; 5 = Sangat Baik)
No

Faktor yang Dinilai

1

Format Laporan

2

Tingkat kesesUnnuran dengan tujuan
dan sasaran

3

Tingkat realisasi kegiatan
dibandingkan dengan target yang
direncanakan

4

Kelengkapan Laporan

5

Kesimpulan Laporan

Rentang Penilaian
1

2

3

4

5

Catatan

Kesimpulan Reviewer :
 Laporan akhir diterima utuh
 Laporan akhir diterima dengan perbaikan dalam waktu 2 minggu
 Laporan akhir ditolak
Reviewer: ……………………………………
Kota, Tanggal Bulan Tahun
Tanda tangan

( ………………………………….)
Ket: *) Coret yang tidak perlu
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BAB V
KODE ETIK PENELITIAN DAN KEPENGARANGAN
Kode etik penelitian merupakan norma yang harus dipatuhi oleh peneliti dalam melaksanakan
penelitiannya, sedangkan kepengarangan adalah petunjuk tatacara dalam pencantuman urutan,
serta tanggung jawab penulis dalam suatu makalah ilmiah.

Berikut ini adalah kode etik penelitian dan kepengarangan yang berlaku di lingkungan lembaga
penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM-UNNUR :
1. Dalam melakukan penelitiannya, seorang peneliti harus menunjukan integritas dan

profesionalisme, taat kaidah keilmuan serta menjunjung tinggi nama baik Unnur Bandung.
2. Seorang peneliti harus mengutamakan kejujuran dan keadilan, tidak diskriminatif serta

memberikan bantuan bila diperlukan.
3. Seorang peneliti harus memahami manfaat/keuntungan dan resiko penelitian yang dilakukannya.
4. Seorang peneliti menjamin keselamatan semua pihak yang terlibat dalam penelitian dengan

prinsip menghargai martabat manusia.
5. Seorang peneliti hendaklah menghindari penyimpangan dari praktek-praktek yang termasuk

malalaku (misconduct):
a. Rekaan, pemalsuan data, tidakan lain yang meyimpang dari praktek yang lazim berlaku

dalam komunitas ilmiah.
b. Plagiarism yang diartikan tindakan yang meniru/menjiplak karya orang lain tanpa

menyebutkan sumbernya.
c. Autoplagiarism yang diartikan tindakan yang mengulang kembali karya tulis yang telah

pernah dipublikasikan tanpa menyebutkan dimana untuk pertamakali karya tersebut
dipublikasikan.
6. Setiap peneliti harus menghindari benturan kepentingan pada setiap afiliasi atau keterlibatan

finansial dengan lembaga sponsor.
7. Setiap hasil penelitian sepatutnya dipublikasikan pada forum ilmiah sesUnnur dengan bidang

ilmu masing-masing,kecuali yang menyangkut kerahasiaan seperti yang mendapat hak paten.
8. Seseorang dapat dinyatakan sebagai pengarang untuk publikasi bilamana ada sumbangan yang

berarti untuk hal yang berikut (penulis utama memenuhi ketiga hal di bawah):
a. Menyusun konsep dan desain, analisis dan interpretasi data.
44

b. Menulis naskah artikel atau merevisi secara kritis subtansi yang penting.
c. Memberikan persetujuan atau versi final setiap naskah yang terbit.
9. Jika terdapat lebih dari seorang pengarang, maka salah satu dari mereka dapat ditunjuk sebagai

pengarang eksekutif untuk keperluan administrasi dan korespondensi.
10. Pihak lain yang memberikan sumbangan dalam penelitian, namun tidak menjadi pengarang

sepatutnya nama mereka disebutkan dalam pernyataan terimakasih.
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BAB VI
PEDOMAN PENULISAN JURNAL
Dalam rangka memberikan wadah untuk publikasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian dosen
Universitas Nurtanio Bandung LPPM berinisiatif untuk menerbitkan jurnal yang diberi nama Jurnal
Ilmu Ekonomi dan Sosial Politik Dirgantara (J.IESD) dan Jurnal Teknik dan Informatika Dirgantara
(J.ITID). Dengan adanya kedua jurnal Jurnal ini diharapkan agar lebih memotivasi dosen untuk
melakukan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari Tridarma
Perguruan tinggi, membantu para akademisi, peneliti, dosen, mahasiswa, dan pihak lain dalam
menyebarluaskan hasil penelitiannya.
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial Politik Dirgantara (J.IESD) seri jurnal ilmiah yang memuat makalah dan
artikel hasil penelitian dan kajian teoritis dalam bidang kelimuan ekonomi, manajemen, sosial dan
politik yang berhubungan dengan kedirgantaraan, sedangkan Jurnal Teknik dan Informatika
Dirgantara (J.ITID) yang memuat makalah dan artikel hasil penelitian dan kajian teoritis dalam bidang
kelimuan teknik informatika, teknik industri, teknik elektro serta teknik penerbangan yang
berhubungan dengan kedirgantaraan.
Penerbitan jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial Politik Dirgantara (J.IESD) dan Jurnal Teknik dan
Informatika Dirgantara (J.ITID) ini dilaksanakan 2 kali setahun, yaitu pada bulan Maret dan
September. Artikel yang dimuat ke dalam jurnal ini sebelumnya akan dievaluasi atau dinilai oleh
reviewer baik dari dalam maupun luar Universitas Nurtanio Bandung.
Bagi penulis yang makalahnya sudah akan diterbitkan dalan Jurnal UNNUR, maka pedoman
penulisan (full manuscript) dalam jurnal UNNUR serta templatenya dapat diunduh dari website
LPPM-UNNUR, atau mengirimkan email kepada LPPM-UNNUR@gmail.com. Adapun pedoman
penulisan jurnal JITID dan J.IESD adalah sebagai berikut
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JUDUL (20 pt, centered, max 3 lines)
(kosong satu spasi tunggal, 11pt)
1

Penulis Pertama , Penulis Kedua2 (12 pt, nama lengkap tanpa gelar)
1

(Kosong satu spasi tunggal, 11 pt)
Nama Jurusan, Nama Fakultas, nama Universitas, Alamat, Kota, Kode Pos (11 pt)
2
Pusat Penelitian, Nama Lembaga, Alamat, Kota, Kode Pos (11 pt)
(Kosong satu spasi tunggal, 11 pt)
Penulis untuk Korespondensi/E-mail: nama@alamat.com (11 pt)
(Kosong tiga spasi tunggal, 11 pt)

Abstrak (11 pt, italic) - Untuk naskah berbahasa
Indonesia, abstrak ditulis dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk naskah
dalam bahasa Inggris, abstrak tidak perlu
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Abstrak menggambarkan keseluruhan
isi
naskah (200-500 kata, spasi tunggal, Times New
Roman, font 11 pt, bold, justified).
Keywords - ditulis dalam bahasa Inggris dibawah
abstrak untuk mendeskripsikan isi dari naskah,
maksimal 5kata kunci (Times New Roman, 11 pt,
italic)
(Kosong 2 spasi tunggal, 11 pt)
I. PENDAHULUAN (center, 11 pt, bold)
(Kosong satu spasi tunggal, 11 pt)
edaksi menerima naskah dalam bentuk hasil
penelitian (Research Paper), catatan penelitian,
dan ulasan (Review) baik dalam bahasa Indonesia
maupun bahasa Inggris. Naskah ditulis dengan
Times New Roman, font 11 pt, dalam kertas A4 (210
mm x 297 mm) dengan margin atas/bawah 1 inci,
margin kiri/kanan 0.75 inci.Naskah dalam bentuk 2
kolom dengan jarak antara kolom 0.4 inci.Panjang
halaman maksimal 15 halaman.

R

Huruf pertama dalam pendahuluan ditulis dalam
drop cap ukuran 2 baris. Jarak antara paragraf
adalah satu spasi tunggal
(Kosong 2 spasi tunggal, 11 pt)
II. KERANGKA TEORI / TINJAUAN
PUSTAKA
(Kosong satu spasi tunggal, 11 pt)
Struktur Naskah untuk hasil penelitian yaitu
Pendahuluan, Kerangka Teori/Tinjauan Pustaka,
Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan,
Kesimpulan.Subjudul ditulis dengan huruf besar
semua, tebal dan diberi nomor dengan angka
romawi. Ucapan Terimakasih (jika ada) ditulis
setelah kesimpulan dan sebelum Daftar Acuan/

Pustaka, ditulis dengan huruf besar semua tanpa
menggunakan nomor
Subjudul untuk naskah dalam bahasa Inggris
sebagai berikut: Introduction, Basic Theory,
Research Methods, Result and Discussion,
Conclusion. Acknowledgment (jika ada) ditulis
setelah Conclusion dan sebelum Reference.
(Kosong 2 spasi tunggal, 11 pt)
III. METODE PENELITIAN
(Kosong satu spasi tunggal, 11 pt)
Struktur Naskah yang merupakan hasil review
dan kajian teori/konsep ditulis sebagai berikut
Pendahuluan, Subjudul (sesUnnur dengan
kebutuhan), Kesimpulan. Ditulis dengan huruf
besar semua, tebal dan diberi nomor dengan angka
romawi. Lampiran (bila perlu) diletakkan setelah
Daftar Acuan/Pustaka, ditulis dengan huruf besar
semua tanpa menggunakan nomor
(Kosong 2 spasi tunggal, 11 pt)
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
(Kosong satu spasi tunggal, 11 pt)
Tabel (11 pt, bold)
(Kosong satu spasi tunggal, 11 pt)
Judul tabel ditulis dengan Times New Roman
ukuran 10 pt dan diletakkan di atas tabel dengan
jarak satu spasi tunggal.
Table 1. Perbandingan MAPE (centered)
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt)
Metode Peramalan
MAPE (%)
Regresi linier
20.223
Double moving average
10.897

(kosong dua spasi tunggal, 11 pt)
Gambar (11 pt, bold)
(Kosong satu spasi tunggal, 11 pt)
Judul gambar ditulis dengan Times New Roman
ukuran 10 pt dan diletakkan di bawah gambar
dengan jarak satu spasi tunggal
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(kosong satu spasi tunggal, 10pt)
Gambar 1. Ilustrasi kerja sistem sensor garis
(kosong dua spasi tunggal, 11 pt)
Persamaan (11 pt, bold)
(Kosong satu spasi tunggal, 11 pt)
Persamaan diletakkan simetris pada kolom, diberi
nomor di ujung kanan, dalam tanda kurung secara
berurutan Apabila persamaan lebih dari satu baris
maka penulisan nor diletakkan pada baris terakhir.

 (u, v)  tan1

I (u, v) (1)
R(u, v)

(Kosong dua spasi tunggal, 11 pt)
Kecuali untuk seri Pranata Sosial dan Humaniora,
ditambahkan hal berikut ini:
Kutipan (11 pt, bold)
(Kosong satu spasi tunggal, 11 pt)
Kutipan dalam naskah menggunakan
sistem
kutipan
langsung.Penggunaan catatan
kaki
(footnote) sedapat mungkin dihindari.Kutipan yang
tidak lebih dari 4(empat) baris diintegrasikan dalam
teks, diapit tanda kutip, sedangkan kutipan yang
lebih dari 4 (empat) baris diletakkan terpisah dari
teks, serta diapit oleh tanda kutip. Setiap kutipan
harus disertai dengan nama keluarga/nama
belakang penulis. Jika penulis lebih dari satu orang,
yang dicantumkan hanya nama keluarga penulis
pertama diikuti dengan dkk, ditulis sebelum atau
setelah kutipan.
(Kosong dua spasi tunggal, 11 pt)
V. KESIMPULAN
(Kosong satu spasi tunggal, 11 pt)
Lampiran/appendices hanya digunakan jika sangat
diperlukan, diletakkan setelah Daftar Acuan/
Pustaka.
(Kosong 2 spasi tunggal, 11 pt)
DAFTAR PUSTAKA (11pt)
(Kosong satu spasi tunggal, 11 pt)
Isi daftar pustaka ditulis dengan huruf ukuran 10 pt,
justified, hanging 0.3 inci.Pemunculan sumber rujukan
diurut sesUnnur dengan urutan penunjukkannya dalam
naskah dengan menggunakan angka Arab dengan kurung
persegi.
Paper dalam jurnal
[1] Z. Zhang, F. Wu, H.J.W. Zandvliet, B. Poelsema,
H.Metiu, M.G. Lagally, Phys. Rev. Lett. 74. 3644,
1995

Publikasi Elektronik, informasi dari internet
[2] L. Weiss, Instruction to Authors, Elsevier Publishing,
http://www.elsevier.com/authors.html, 1999.
(Diakses pada 1 Januari 2000)
Prosiding
[3] J.J. Favier, D. Camel, Proceedings of the Eight
International Conference on Crystal Growth, York,
U.K., p. 50, 1986
Monograf, buku yang diedit, buku
[4] S.M. Sze, The Physics of Semiconductor Devices,
Wiley, New York, p.245, 1981
Skripsi, Tesis, Disertasi
[5] R. Ramos, Ph.D Thesis, College van Dekanen,
University of Twente, The Netherland, 1992.
Patent
[6] H. Yamagishi, A. Hiroe, H. Nishio, K. Miki, K.
Tsuge, Y. Tawada, U.S. Patent No. 5264710, 23 Nov.
1993.
Paper dan laporan dari industri
[7] R.D. Nicholson, International Structures In
Nickelbased Transitions Joints After Long Term
Service, Report RD/M/N1131, Central Electricity
Generating Board, Marchwood, 1980.
Penulis merupakan tim atau anonym
[8] Joint Committee on Powder Diffraction Standards,
Powder Diffraction File, ASTM, Philadelphia, Card
4301027, 1967.
[9] Anon., 19-th Annual Book of ASTM Standards Part
17, ASTM, Philadelphia, p.636, 1969.
Pengajuan Naskah
Naskah yang diajukan oleh penulis merupakan karya ilmiah
orisinal, belum pernah diterbitkan dan tidak sedang diajukan
untuk diterbitkan di tempat lain. Untuk kemudahan komunikasi,
penulis diminta memberikan alamat surat menyurat dan email, nomor telepon dan fax yang dapat dihubungi.
Penulis mengirimkan 1 (satu) eksemplar naskah ke redaksi
beserta versi elektroniknya ke alamat e-mail ………………….
dengan besar file tidak lebih dari 2 MB. Naskah ditulis dalam
bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesUnnur dengan
pedoman penulisan jurnal ………………………….. seri Sains dan
teknologi, dalam kertas A4 maksimal 15 halaman. Dewan
Redaksi berhak mengadakan penyesUnnuran format untuk
keseragaman. Semua naskah yang diajukan akan melalui
penilaian oleh mitra bestari dan/atau redaksi. Sistem penilaian
bersifat anonim dan independen.Redaksi menetapkan
keputusan akhir naskah yang diterima untuk diterbitkan.
Penulis akan menerima pemberitahuan dari Redaksi jika (1)
naskah diterima untuk diterbitkan, (2) penulis diminta
melakukan perbaikan (jika ada) dan mengembalikan revisi
naskah dengan segera, atau (3) jika naskah tidak diterima.
Setiap perubahan yang dilakukan pada revisi naskah harus
selalu dituliskan, hanya perubahan perubahan kecil yang dapat
dilakukan.
Penulis diminta memeriksa dengan seksama susunan kata dan
penyuntingan serta kelengkapan dan kebenaran teks, tabel dan
gambar dari naskah yang telah direvisi. Naskah dengan
kesalahan pengetikan yang cukup banyak akan dikembalikan
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kepada penulis untuk diketik ulang.Penulis akan diminta
mengirimkan formulir asli copyright yang telah ditanda tangani
kepada Redaksi setelah naskahnya diterima untuk diterbikan
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Format penilaian jurnal oleh reviewer adalah sebagai berikut:
HASIL REVIEW NASKAH KARYA ILMIAH
Nama Jurnal

:

Judul Naskah

:

Tanggal Kirim

:

TanggalKembali
Kriteria Penilaian

Pemuatan Naskah
1. Sepengetahuan reviewer, apakah naskah ini pernah di muat pada
jurnal / media lain ?
Judul
1. Memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan
2. Mencerminkan isi naskah dan lugas
3. Mencerminkan masalah dengan tepat
4. Setelah disusun:
 Tepat dan jelas
 Mengandung unsur-unsur
 Setelah disusun mempunyai daya tarik yang kuat dan proaktif
Abstrak dan Kata Kunci
1. Apakah abstrak sudah menggambarkan isi naskah:
 Uraian mengenai masalah dan tujuan penelitian
 Metode yang digunakan
 Hasil dan pembahasan
 Simpulan
2. Tekanan terutama diberikan kepada hasil penelitian
3. Dilengkapi dengan kata kunci
Pendahuluan
1. Latar belakang diungkapkan secara jelas
2. Permasalahan penelitian diungkapkan secara jelas
3. Tujuan dikemukakan secara jelas
Metode Penelitian
1. Metode rancangan penelitian sudah sesUnnur dengan tujuan
penelitian
2. Prosedur penelitian diuraikan secara tepat dan rinci

:
Ya *)

Tidak *)

Kriteria Penilaian
Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hasil yang disajikan adalah hasil bersih
2. Pembahasan sesUnnur dengan ruang lingkup

Ya *)

Tidak *)

Kesimpulan
1. Kesimpulan sesUnnur dengan pembahasan
2. Kesimpulan menjawab tujuan
Daftar Pustaka
1. Acuan/pustaka sesUnnur dengan pokok bahasan
2. Terdapat acuan primer (jurnal)
3. Acuan sekunder (Text Book) – terbitan 10 tahun terakhir
Lain-lain
1. Apakah tabel, diagram, gambar dan ilustrasi cukup jelas
2. Apakah ada bagian yang perlu ditambah / dikurangi **) ?
Catatan: Koreksi dapat dilakukan langsung pada naskah
REKOMENDASI
(….) 1. Diterima tanpa diperbaiki
(….) 2. Diterima dengan perbaikan (saran perbaikan mohon ditulis langsung pada naskah)
(….) 3. Ditolak

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Penyunting Ahli

( …………………………………………)

Keterangan :
*) Bubuhkan tanda tilik (v)
*) Coret yang tidak perlu
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Hal-hal yang perlu segera diperbaiki oleh penulis:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Alasan-alasan penolakan naskah tidak layak dimuat: (diisi bila ditolak)
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Penyunting Ahli

( ……………………..)

51

HASIL REVIEW PENYUNTINGAN NASKAH KARYA ILMIAH
(Penyuntingan Bahasa dan Format Penulisan)
Jurnal
Tgl Mulai
Judul Naskah

:
:
:

Periode
Tgl selesai

Kriteria Penyuntingan
Judul
1. Memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah
dilakukan
2. Tidak terlalu panjang (maksimal 20 bahasa Indonesia, 10
Bahasa Inggris)
3. Mencerminkan masalah yang tepat
4. Setelah disusun:
 Tepat dan jelas
 Harus mengandung unsur-unsur utama masalah
 Setelah disusun mempunyai daya tarik yang kuat

:
:

SesUn
nur

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ada

Tidak

Nama dan Alamat Penulis
1. Nama tidak disertai dengan gelar
2. Alamat tertulis jelas agar mudah dihubungi
Abstrak dan Kata Kunci
1. Memuat:
 Uraian mengenai masalah dan tujuan penelitian
 Metode yang digunakan
 Hasil penelitian
2. Panjang abstrak 200-500 kata, disusun dalam satu paragraf,
diketik dengan spasi tunggal (Indonesia dan Inggris)
3. Dilengkapi dengan kata kunci berbahasa Inggris
Pendahuluan
1. Permasalahan penelitian
2. Wawasan dan rencana penulis dalam kaitan dengan upaya
pemecahan masalah
3. Tujuan penelitian
4. Rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti
5. Harapan akan hasil dan manfaat penelitian diuraikan
6. Penyajian bagian pendahuluan dilakukan secara naratif, dan
tidak perlu pemisahan (fisik) dari satu sub bagian ke sub
bagian lain
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Daftar Pustaka
1. Yang dimasukan dalam daftar pustaka hanya yang
benar-benar disitasi di dalam tubuh artikel
2. Semua rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh artikel
terdapat di dalam daftar rujukan
3. Aturan penulisan sesUnnur panduan penulisan
4. Terdapat acuan primer
5. Acuan sekunder (Text Book) terbitan 10 tahun terakhir

Ya

Tidak

NB: khusus pengecekan S-P-O-K (Subjek, Predikat, Obyek, dan Keterangan) komentar dan Koreksi
langsung ditulis pada tubuh artikel.

Masukan-masukan dari Penilaian:
1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hasil akhir penilaian dari Penyunting Pelaksana:
 Diterima tanpa perbaikan dan dapat dikirim ke mitra bestari
 Dikirim kembali ke penulis untuk diperbaiki

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Penyunting Pelaksana

(…………………………..)
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BAB VII
SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN
7.1 Penulisan
Ketentuan yang harus diperhatikan dalam penulisan proposal dan laporan penelitian:
1. Penulisan proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian menggunakan kertas HVS
ukuran A4 dalam satu muka halaman, atau tidak bolak balik.
2. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman 12
3. Jarak tulisan 1,5 spasi, untuk judul baru 3 spasi.
4. Untuk paragraf baru dimulai dari 5 ketukan kekanan dari garis pinggir kertas.
5. Ukuran garis pinggir (margin) adalah sebagai berikut:
- Margin kiri 4 cm
- Margin kanan 2 cm
- Margin atas 3 cm
- Margin bawah 4 cm

7.2 Penulisan Catatan Kaki
Apabila tulisan ilmiah menggunakan sistin catatan kaki, maka perlu diperhatikan cara pengutipan
bahan referensi yaitu dalam hal penggunaan Ibid., Op cit., dan Loc. Cit.
Tulisan ilmiah yang menggunakan catatan kaki atau catatan pada akhir bab, maka semua sumber
kutipan yang baru muncul pertama kali harus ditulis secara lengkap, sedang untuk pemunculan
berikutnya digunakan sistim singkatan latin yaitu ibid., op. cit atau loc. Cit.
a. Ibid
Ibid. berasal dari singkatan ibidem, artinya “di tempat yang sama” digunakan apabila segera sumber
kutipan pertama diikuti dengan kutipan berikutnya yang sumbernya sama, tanpa diselingi dengan
sumber kutipan lain.
Contoh :
10
Donald R.Cooper and C. William Emory, Business Research Methods 5th ed. (Chicago: Irwin,
1995), 31-45.
11
Ibid.
12
Ibid., 61
b. Op. cit.
Op. cit. singkatan dari opera citato, artinya dalam karya yang telah dikutip (diikuti terlebih dahulu).
Kutipan berasal dari sumber yang sama dengan sumber yang pernah dikutip (hanya halamannya
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yang berbeda), tetapi telah diselingi dengan sumber kutipan lain. Dengan kata lain Op. cit. artinya
“pada kutipan” digunakan bila referensi dengan kutipan yang sama berdekatan, tapi tidak berurutan,
dan menunjuk pada halaman yang berbeda.
Contoh :
13
A. Parasuraman, Marketing Research2nd ed. (Reading: Addison-Wesley, 1991), 63-69.
14
WiRiam Giles Campbell, Stephen Vaughn Ballow, and Carole Slade, Form and Style: Theses.
Reports, Term Papers8th ed. (Boston: Houghton Mifflin, 1991), 35. 15Parasuraman, op. cit., 287.
c. Loc. Cit.
Loc. Cit singkatan dari loco citato, artinya yaitu tempat yang pernah dikutip (tempat-halaman buku
atau jurnal). Kutipan berasal dari sumber yang sama yang pernah dikutip (termasuk halamannya
sama), tetapi telah diselingi dengan sumber kutipan lain. Dengan kata lain Loc. Cit artinya “pada
tempat kutipan” digunakan untuk referansi yang kedua tapi tidak berurutan dengan materi yang
sama (volume dan halaman yang sama).
Contoh :
13
A. Parasuraman, Marketing Research2nd ed. (Reading: Addison-Wesley, 1991), 63-69.
14
William Giles Campbell, Stephen Vaughn Ballow and Carole Slade, Form and Style : Theses.
Reports.Term Papers 8th ed. (Boston: Houghton Mifflin, 1991), 35.
15
Parasuraman, loc. cit.
7.3 Penomoran Bab, Sub Bab, dan Sub-sub Bab
Penomoran bab menggunaka huruf Romawi (I, II, III, dst). Sedangkan untuk sub bab ditulis dengan
menggunakan anggka Arab (1.1, 1.2, 1.3, dst). Untuk sub-sub bab, juga menggunakan angka Arab
(1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, dst).

7.4 Warna Sampul
Warna sampul proposal maupun laporan penelitian semuanya menggunakan warna putih dan
dijilid.

7.5 Penulisan Daftar Pustaka
Daftar pustaka diurut sesUnnur dengan urutan penunjukkannya dalam naskah dengan
menggunakan angka Arab dengan kurung persegi. Contoh penulisan daftar pustaka untuk jurnal,
publikasi elektronik, prosiding, buku, tesis, dll adalah sebagai berikut:

55

A. Paper dalam jurnal
[1] Z. Zhang, F. Wu, H.J.W. Zandvliet, B. Poelsema, H.Metiu, M.G. Lagally, Phys.
Rev. Lett. 74. 3644, 1995
B. Publikasi elektronik, informasi dari internet
[2] L. Weiss, Instruction to Authors, Elsevier Publishing,
http://www.elsevier.com/authors.html,1999. (Diakses pada 1 Januari 2000)
C. Prosiding
[3] J.J. Favier, D. Camel, Proceedings of the Eight International Conference on
Crystal Growth, York, U.K., p. 0, 1986
D. Monograf, buku yang diedit, buku
[4] S.M. Sze, The Physics of Semiconductor Devices, Wiley, New York, p.245, 1981
E. Skripsi, Tesis, Disertasi
[5] R. Ramos, Ph.D Thesis, College van Dekanen, University of Twente, The Netherland, 1992.
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Lampiran 1
Format Sampul Muka

Jenis Hibah

PROPOSAL USULAN
PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

JUDUL PENELITIAN
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Nama Peneliti Utama dan Anggota
Lengkap dengan Gelarnya

Lampiran 2
Format Lembar Pengesahan
LEMBAR PENGESAHAN
USULAN ………………..
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Judul Penelitian/Pengabdian Masy : ………………………………………………
Bidang Ilmu
: ………………………………………………
Ketua Peneliti/ Pengabdian Masy
a. Nama Lengkap dan Gelar
: ………………………………………………
b. Jenis Kelamin
: ………………………………………………
c. Golongan/Pangkat/NIP
: ………………………………………………
d. Jabatan Fungsional
: ………………………………………………
e. Jabatan Struktural
: ………………………………………………
f. Fakultas/Program Studi
: ………………………………………………
g. Pusat Penelitian
: ………………………………………………
Alamat Ketua Peneliti/ Pengabdian Masy
:
a. Alamat Kantor/telp/fax/E-mail : ………………………………………………
b. Alamat Rumah/Telp/fax/E-mail: ………………………………………………
Jumlah Anggota Penelitian
:
a. Nama Anggota Penelitian I
: ………………………………………………
Lokasi Penelitian/ Pengabdian Masy : ………………………………………………
Kerjasama dengan Institusi lain
:
a. Nama Institusi
: ………………………………………………
b. Alamat
: ………………………………………………
c. Telp/fax/E-mail
: ………………………………………………
Lama Penelitian/ Pengabdian Masy : ………………………………………………
Biaya yang diajukan
:
a. Sumber dari Universitas
: ………………………………………………
b. Sumber Lain, sebutkan
: ………………………………………………
c. Jumlah
: ………………………………………………

Mengetahui,
Dekan/Ka Prodi…………..

Kota, Tanggal Bulan tahun
Ketua Peneliti

(……………….……….)

(………………..…………)

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Nurtanio Bandung

(………………………………)
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Lampiran 3
Format Jadwal Pelaksanaan
Jadwal Pelaksanaan
No

Tahapan Pekerjaan
1

2

Waktu Pelaksanaan
Tahun XXXX
Bulan ke3
4
5

…

…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…
dst

Lampiran 4
Format Personalia
Personalia
Nama Lengkap
No.
dan Gelar

NIDN/NIP

Jabatan
Fungsional

Jabatan
Struktural

Bidang
Keahlian

Alokasi Waktu
…Jam/Minggu

1.
2.
3.
4.
5.
…
dst
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Lampiran 5
Format Anggaran
A. Kebutuhan Anggaran:
No
Uraian
1
2
3

Gaji Upah
Bahan
Perjalanan

4

Lain-lain

Jumlah (Rp)

Prosentase (%)

100 %

Jumlah Rp ......
B. Rincian Anggaran
(a) Gaji Upah
No
1
2
3

Jumlah
Pelaksana

Pelaksana

Jumlah Jam

Honor/Jam

Jumlah

Peneliti/Pelaksana
Pengabdian Masy.
......
dst
Jumlah

(b) Bahan
No
1
2 …..
3 dst

Nama Bahan

Biaya

Jumlah
(c) Perjalanan
No
1
2 …..
3 dst

Kota/Tempat Tujuan

Biaya

Jumlah
(d) Lain-lain (Administrasi, publikasi, operasional)
No
Keterangan
1
2 …..
3 dst
Jumlah

Biaya

Jumlah Anggaran Penelitian/Pengabdian Masy. *) adalah Rp.
Keterangan:*) Coret yang tidak perlu
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Lampiran 6
Format Biodata Peneliti
BIODATA PENELITI/PELAKSANA PRNGABDIAN MASYARAKAT*)
I

IDENTITAS DIRI
1.1

Nama Lengkap (dengan gelar)

:

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Jabatan Fungsional
NIP/NIK/No. Identitas lainnya
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Nomor Telepon/Faks
Nomor HP
Alamat Kantor
Nomor Telepon/Faks
Alamat e-mail
Mata Kuliah yg diampuh

:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 1.
2.
3.

II. RIWAYAT PENDIDIKAN
2.1 Program:
2.2 Nama PT
2.3 Bidang Ilmu
2.4 Tahun Masuk
2.5 Tahun Lulus
2.6 Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi
2.7 Nama Pembimbing/ Promotor

L/P

S1

S2

S3

III. PENGALAMAN PENELITIAN
No.

Tahun

Judul Penelitian

Pendanaan
Jumlah
Sumber*
(Juta Rp.)

1.
…
Dst.
IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No.

Tahun

Judul Pengabdian Kepada Masyarakat

Pendanaan
Jumlah
Sumber*
(Juta Rp.)

1.
…
Dst.
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V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL
No. Tahun
Judul Artikel Ilmiah
Volume/Nomor
1.
2.
…
Dst.

Nama Jurnal

VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU
No.

Tahun

Judul Buku

Jumlah
Halaman

Penerbit

Jenis

Nomor P/ID

1.
2.
…
Dst.
VII. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI
No. Tahun
Judul / Tema HKI
1.
2.
…
Dst.

VIII. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial
Tempat
Respon
No. Tahun
Lainnya yang Telah Diterapkan
Penerapan
Masyarakat
1.
2.
…
Dst.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesUnnuran dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
pengajuan Hibah LPPM Unnur Bandung.
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Ketua Tim Pengusul,

(……………………………)
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Lampiran 7
Format Surat Pernyataan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun
(untuk ketua peneliti)

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIDN/NIP
Fakultas/ Prodi/Unit Kerja

: ....................................
: ....................................
: ....................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya mengajukan proposal penelitian/Pengabdian Kepada
Masyarakat*) dengan
judul...........................................................................................................................................
dan proposal tersebut belum pernah dibiayai dan tidak sedang diajukan untuk didanai oleh pihak
lain.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan pengajuan
proposal internal Universitas Nurtanio Bandung

Kota, Tanggal Bulan Tahun

Ttd

Nama Ketua Peneliti
NIDN/NIP/NIK

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
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Lampiran 8
Surat pernyataan kesediaan penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat : (untuk seluruh tim)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIDN/NIP
Fakultas/ Prodi/Unit Kerja

: ....................................
: ....................................
: ....................................

Dengan ini menyatakan kesediaan sebagai ketua /anggota /tenaga pendukung*) dan
meluangkan waktu selama …… jam/minggu dalam kegiatan penelitian/pelayanan masyarakat
yang berjudul ……………………………….……………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan pengajuan
proposal internal Universitas Nurtanio Bandung

Kota, Tanggal Bulan Tahun
Ttd
Nama
NIDN/NIP/NIK

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
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Lampiran 9
Format Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja Sama (untuk mitra)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BEKERJA SAMA
Pada hari, tanggal, tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I.
II.

(Nama Lengkap)

:

(Jabatan) dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

(Nama Lengkap) dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE DUA

Dengan ini menyatakan bersepakat untuk mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang
akan didanai oleh LPPM Universitas Nurtanio Bandung, dengan Judul:
................................................................................................................................................................
Adapun kesepakatan yang dibuat meliputi:
Pihak pertama selaku penyelenggara kegiatan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan,
ketepatan waktu dan alokasi dana yang tersedia.
Pihak kedua bersedia memberi izin berupa lokasi bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh
pihak pertama.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk apat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal Bulan Tahun

Ketua Pelaksana

TTD

(

Nama

TTD

)

(

Nama

)
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SURAT PERJANJIAN KERJA INTERNAL
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN/PENGEBDIAN PADA MASYARAKAT BERBASIS
RISET/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TIDAK BRBASIS RISET*)
TAHUN ANGGARAN ..........
Nomor : .................................................
Tanggal :.................................................

JUDUL
……………………………………………………………………
ANTARA LPPM UNIVERSITAS NURTANIO BANDUNG
DENGAN
Saudara : …………………………………………….

Pada hari ini ........... tanggal .... bulan ...... tahun ......., kami yang bertanda-tangan dibawah ini,
masing - masing :
I. ...................Nama Lengkap.......: Ketua
LPPM Unnur Bandung, berkedudukan di Kampus
Unnur Bandung, Jl. Pajajaran 219 Bandung dan selanjutnya
dalam Surat Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
II................Nama Lengkap..........: Fakultas......... .....Program Studi......, Universitas Nurtanio Bandung,
berkedudukan di Kampus Unnur Bandung, Jl. Pajajaran 219
Bandung, selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut PIHAK
KEDUA.
Kedua belah pihak :
dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja pelaksanaan
Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset/Pengabdian Kepada Masyarakat Tidak
Berbasis Riset*), dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari
PIHAK PERTAMA pekerjaan pelaksanaan Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis
Riset/Pengabdian
Kepada
Masyarakat
Tidak
Berbasis
Riset*)
berjudul:
…………………………………………....

65

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN
Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 7 bulan kalender terhitung sejak
tanggal ..............
Pasal 3
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
(1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan tahapan kegiatan, ketepatan waktu dan
alokasi biaya sesUnnur dengan Kerangka Acuan (TOR) bersangkutan.
(2) PIHAK KEDUA, berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan,
selambat-lambatnya pada tanggal .................., dibuat dalam rangkap 1 (satu)
(3) PIHAK KEDUA, berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan akhir/paper hasil
kegiatan Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset/ Pengabdian Kepada
Masyarakat Tidak Berbasis Riset selambat-lambatnya pada tanggal ............, dibuat dalam
rangkap 2 (dua)
Pasal 4
BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 seluruhnya berjumlah
Rp ...................,- (dalam huruf), ditanggung oleh PIHAK PERTAMA
Pasal 5
TATA CARA PEMBAYARAN
(1) Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dalam pasal 4 dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA melalui Biro Umum dan Keuangan Universitas Nurtanio Bandung secara
berangsur sesUnnur dengan tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebagai berikut:
- Pembayaran tahap 1 sebesar 50%, yaitu Rp .........,- (dalam huruf), dibayarkan setelah Surat
Perjanjian Kerja Internal Unnur Bandung ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Pembayaran tahap II sebesar 30%, yaitu Rp ............,- (dalam huruf), dibayarkan setelah
Laporan Kemajuan dibuat dan diterima oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya
tanggal ................ dan disetujui oleh Tim Pemantau.
- Pembayaran tahap III sebesar 20%, yaitu Rp.............,- (dalam huruf), dibayarkan setelah
PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir/paper hasil kegiatan untuk Penelitian/Abdimas
Berbasis Riset/Pengabdian Mayarakat Tidak Berbasis Riset kepada PIHAK PERTAMA dalam
bentuk softcopy (CD dalam format MS Word dan pdf) dan hardcopy sebanyak 2 (dua)
eksemplar.
(2) Laporan Pertanggung jawaban keuangan beserta bukti asli pengeluaran sejumlah yang
tercantum pada pasal 4 diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA maksimal 1 (satu)
minggu setelah PIHAK KEDUA menerima pembayaran dana tahap III.
Pasal 6
SEMINAR
(1) PIHAK KEDUA wajib mempresentasikan hasil penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat pada
saat seminar yang waktunya ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA
(2) Syarat PIHAK KEDUA untuk mengikuti seminar adalah menyerahkan draft laporan akhir dan
paper hasil penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat ke PIHAK PERTAMA
66

(3) Jika PIHAK KEDUA berhalangan menghadiri seminar, PIHAK KEDUA harus memberitahukan
PIHAK PERTAMA melalui surat berisi alasan ketidakhadiran dan personil yang akan
menggantikan seminar
(3) Personil pengganti untuk seminar haruslah seorang DOSEN dari Universitas Nurtanio Bandung
(4) Jika PIHAK KEDUA tidak melakukan seminar karena tidak memenuhi syarat atau tidak hadir dan
juga tidak mewakilkan kepada dosen lain untuk melakukan seminar, maka PIHAK KEDUA
dianggap mengundurkan diri dari kegiatan Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan
harus mengembalikan dana yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA melalui Rekening Unnur
Bandung
Pasal 7
SANKSI DAN DENDA
(1) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK
KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1, maka kepada PIHAK
KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai
pekerjaan untuk setiap hari kerja keterlambatan;
(2) Perhitungan dan eksekusi denda seperti tersebut pada ayat (1) akan dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA, sekaligus pada saat pembayaran tahap terakhir pelaksanaan pekerjaan atau dengan
pembayaran/penyetoran tunai oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
(1) Keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa
(force majeure) dapat membebaskan PIHAK KEDUA dari sanksi/denda seperti tersebut dalam
pasal 6 Surat Perjanjian ini.
(2) Yang dianggap sebagai keadaan memaksa (force majeure) sehubungan dengan perjanjian kerja
internal ini ialah antara lain :
(a) Bencana alam antara lain gempa bumi, angin topan, banjir, huru hara dan kebakaran yang
disebabkan oleh faktor – faktor eksternal yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
(b) Kejadian lain di luar kekuasaan/kemampuan manusia dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
(c) Kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang moneter dan keuangan yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Pasal 9
PERSELISIHAN DAN DOMISILI
(1) Perselisihan baik teknis maupun administrasi yang timbul antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK
KEDUA berkenaan dengan Perjanjian Kerja Internal ini akan diselesaikan secara musyawarah dan
mufakat.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal
ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan
penyelesaian perselisihan tersebut pada Universitas
(3) Keputusan Universitas tersebut merupakan keputusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak
untuk melaksanakannya.
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Pasal 10
ETIKA PENELITIAN
(1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak kedua yang menyangkut hak kekayaan intelektual
(HKI) adalah menjadi milik bersama dengan institusi Unnur Bandung dengan pembagian royalti
antara Unnur Bandung dan PIHAK KEDUA adalah 30 : 70
(2) Dalam hal penelitian yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA ternyata menyalahi etika penelitian
yaitu Plagiarism dan Autoplagiarism, maka resikonya akan menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDUA dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut akan diputuskan oleh Komite Etik
PenelitianUnnur Bandung.
(3) Semua Hasil Penelitian/Abdimas berbasis riset PIHAK KEDUA yang berupa paper akan
dimasukkan dalam Jurnal ……………………………, dan PIHAK KEDUA boleh mempublikasikannya
pada media lain asalkan disebutkan bahwa hasil penelitian PIHAK KEDUA didanai oleh LPPMUnnur Bandung serta memenuhi persyaratan etika penelitian pada ayat 2
Pasal 11
LAIN - LAIN
Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Surat Perjanjian Kerja Internal ini dapat
dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Addendum yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Perjanjian Kerja Internal ini.
Pasal 12
PENUTUP
Surat Perjanjian Kerja Internal ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dinyatakan sah setelah
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku sejak tanggal ......., bulan ........ tahun ..........
sebagaimana tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menerima satu
berkas asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selebihnya
diperuntukkan bagi instansi – instansi yang berkepentingan dengan Surat Perjanjian Kerja Internal
ini.
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ttd

ttd

( nama lengkap )
NIDN/NIP/NIK

( nama lengkap)
NIDN/NIP/NIK

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu
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TERM OF REFERENCE
HIBAH PENELITIAN
I. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Meningkatkan mutu penelitian ilmiah dosen yang berlandaskan pada pengembangan disiplin ilmu dalam
klaster rumpun ilmu yang bersangkutan.

b. Memotivasi dosen untuk melakukan inovasi dan diseminasi pengetahuan serta publikasi hasil-hasil penemuan
melalui forum ilmiah seperti seminar/simposium/konferensi atau media publikasi ilmiah seperti
jurnal/majalah/ suratkabar/majalah popular, dsb.
II. SASARAN KELUARAN
Hasil riset (dasar/penerapan/pengembangan) yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesUnnur dengan
“core competence” rumpun ilmu masing-masing Prodi yang relevan untuk institusi, dan/atau mitra strategis,
dengan mencantumkan beberapa tema (dapat dirundingkan dengan Ka.Prodi).
Contoh tema: seri Sains dan Teknologi merupakan jurnal ilmiah yang memuat makalah dan artikel hasil

penelitian atau kajian teoritis dalam bidang Sains dan Teknologi. Seri Sosial dan Politik memuat makalah dan
artikel hasil penelitian atau kajian teoristis dalam bidang sosial dan politik (hukum, kebijakan negara dan
ilmu sosial politik). Sedangkan seri Teknik Penerbangan memuat penelitian atau kajian teoristis dalam
bidang perawatan pesawat udara, seri ekonomi dan Manajemen jurnal ilmiah yang memuat makalah dan
artikel hasil penelitian atau kajian teoritis dalam bidang ekonomi dan manajemen , dsb.
III. PERSYARATAN PESERTA

a. Setiap dosen tetap, diperkenankan mendapat maksimal 2 (dua) Hibah yang berbeda dan boleh menjadi
anggota pada selain dari Hibah yang diperolehnya.

b. Dosen tidak tetap senior (minimal sudah 2 tahun mengajar di Unnur Bandung), wajib mengikut-sertakan
seorang dosen tetap sebagai asisten riset.

c. Pada pembuatan proposal, supaya dilibatkan beberapa mahasiswa Bandung.
d. Mereka yang beroleh Hibah, akan menandatangani kontrak pelaksanaan kerja dengan LPPM.
IV. TABEL JADWAL KEGIATAN
(Lama kegiatan proyek 7 bulan, termasuk paper, Total dana: Rp. xxxxxxxxx,-)
KEGIATAN
WAKTU/TANGGAL
Undangan pembuatan proposal
Bulan Januari
Batas waktu penyerahan proposal
Pebruari
Pengumuman pemenang dan revisi jika diperlukan
Maret
Pelaksanaan Hibah
Maret s/d Oktober
Penyerahan laporan kemajuan
Juni
Penyerahan draft laporan akhir dan paper
Oktober
Seminar
November
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V. MEKANISME DAN ASPEK PENILAIAN
LPPM akan membentuk panitia penilai (reviewer) yang akan mengevaluasi proposal dengan mempertimbangkan
beberapa aspek, antara lain:
1. Relevansi (ada kesesUnnuran) judul dengan tema riset yang dipilih, dan kebutuhan pengguna.
2. Metodologi dan atau Desain yang diusulkan termasuk penjelasannya.
3. Kelayakan Proposal (SDM, metode, sarana/prasarana, waktu dan biaya).

VI. FORMAT PROPOSAL
Proposal hendaklah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan LPPM, a.l. mencantumkan:
a. Garis besar metode dan atau Desain riset yang diusulkan.
b. Acuan yang dipakai (minimal dua jurnal terbaru ditambah bahan lain dari internet).
c. Jadwal kerja, disertai rincian komponen biaya: honor (max 30%), bahan (max 60%), perjalanan (max 20%),
pengolahan data/laporan(max 15%).
d. Curriculum Vitae singkat Ketua Tim yang disertai lembar persetujuan dari KaProdi dan Dekan yang
bersangkutan.
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TERM OF REFERENCE
HIBAH SEMINAR INTERNASIONAL
I. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Memotivasi dosen untuk mempublikasikan hasi-hasil penelitian mereka di forum ilmiah tingkat
internasional

b. Meningkatkan citra institusi di tingkat internasional, terutama dalam hal perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

c. Menumbuh-kembangkan budaya penelitian di kalangan sivitas akademika, sekaligus mendiseminasikan
hasil penelitiannya di tingkat yang luas dan bergengsi.

II. SASARAN KELUARAN
a. Hasil publikasi tersebut dimuat di dalam prosiding dan atau jurnal terkait sesUnnur dengan core
competency dari yang bersangkutan.
b. Makalah yang telah dmuat pada prosiding tersebut di atas, akan dimasukkan dalam jurnal……………………,
dengan menyebutkan bahwa tulisan tersebut telah pernah dipublikasikan dalam forum internasional
terkait untuk mencegah plagiarism.

III. PERSYARATAN PESERTA

a. Makalah harus ditulis oleh Dosen Tetap Unnur Bandung, dengan menyebutkan afiliasi dari semua
author(s) adalah dari Universitas Nurtanio Bandung.

b. Makalah yang akan dipresentasikan merupakan “oral presentation”, tidak belaku untuk “poster
presentation”.

c. Forum ilmiah yang diikuti harus jelas eksistensinya (Kepanitiaan, Kredibilitas Event, Publikasi, dsb.).
d. Melampirkan abstract/full paper serta acceptance letter dari Panitia Penyelenggara bersangkutan kepada
LPPM untuk pengajuan proposal dana.
IV. TABEL JADWAL KEGIATAN
( maksimal total dana –tergantung lokasi: Rp. XXXXXXXXXX )
KEGIATAN
WAKTU/TANGGAL
Undangan/sosialisasi kegiatan ISG
Bulan Januari
Penyerahan Proposal ISG dengan persyaratan yang
Minimal 2 minggu sebelum
diperlukan
keberangkatan
Menghadiri seminar yang dimaksudkan
Hari H dari Event bersangkutan
Menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan
Maksimal 2 minggu setelah kegiatan

V. MEKANISME DAN ASPEK PENILAIAN
LPPM akan membentuk panitia penilai (reviewer) yang akan mengevaluasi proposal dengan
mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

a. Relevansi (ada kesesUnnuran) dengan kompetensi dosen bersangkutan.
b. Format, Layout, dan Struktur yang mengandung unsur terkait.
c. Integrity (integritas) penyelenggara seminar
VI. FORMAT PROPOSAL
Proposal hendaklah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan LPPM, a.l. melampirkan:
a. Acceptance letter for oral presentation dari panitia penyelenggara.
b. Jadwal presentasi sementara yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara seminar.
c. Biodata lengkap dan Surat pernyataan kesanggupan untuk mempublikasikan makalah yang diseminasikan
pada jurnal ………………………………………
d. Rincian biaya yang diperlukan

TERM OF REFERENCE
HIBAH SEMINAR NASIOANL

I. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Memotivasi dosen untuk mempublikasikan hasi-hasil penelitian mereka di forum ilmiah tingkat nasional.
b. Meningkatkan citra institusi di tingkat nasional, terutama dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

c. Menumbuh-kembangkan budaya penelitian di kalangan sivitas akademika, sekaligus mendiseminasikan
hasil penelitiannya di tingkat yang luas dan bergengsi.

II. SASARAN KELUARAN
a. Hasil publikasi tersebut dimuat di dalam prosiding dan atau jurnal terkait sesUnnur dengan core
competency dari yang bersangkutan.
b. Makalah yang telah dmuat pada prosiding tersebut di atas, akan dimasukkan dalam jurnal …………………….,
dengan menyebutkan bahwa tulisan tersebut telah pernah dipublikasikan dalam forum internasional
terkait untuk mencegah plagiarism.

III. PERSYARATAN PESERTA
1. Makalah harus ditulis oleh Dosen Tetap Unnur Bandung, dengan menyebutkan afiliasi dari semua author(s)
adalah dari Universitas Nurtanio Bandung.
2. Makalah yang akan dipresentasikan merupakan “oral presentation”, tidak belaku untuk “poster
presentation, kecuali bila dimuat dalam prosiding.
3. Forum ilmiah yang diikuti harus jelas eksistensinya (Kepanitiaan, Kredibilitas Event, Publikasi, dsb.).
4. Melampirkan abstract/full paper serta acceptance letter dari Panitia Penyelenggara bersangkutan kepada
LPPM untuk pengajuan proposal dana.
IV. TABEL JADWAL KEGIATAN
(maksimal total dana –tergantung lokasi: Rp.xxxxxxxxxxx)
KEGIATAN
Undangan/sosialisasi kegiatan ISG
Penyerahan Proposal ISG dengan persyaratan yang diperlukan
Menghadiri seminar yang dimaksudkan
Menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan

WAKTU/TANGGAL
Bulan Januari
Minimal 2minggu sebelum keberangkatan
Hari H dari Event bersangkutan
Maksimal 2 minggu setelah kegiatan

V. MEKANISME DAN ASPEK PENILAIAN
LPPM akan membentuk panitia penilai (reviewer) yang akan mengevaluasi proposal dengan
mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

1. Relevansi (ada kesesUnnuran) dengan kompetensi dosen bersangkutan.
2. Format, Layout, dan Struktur yang mengandung unsur terkait.
3. Integrity (integritas) penyelenggara seminar

VI. FORMAT PROPOSAL
Proposal hendaklah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan LPPM, a.l. melampirkan:
a. Acceptance letter for oral presentation dari panitia penyelenggara.
b. Jadwal presentasi sementara yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara seminar.
c. Biodata lengkap dan surat pernyataan kesanggupan untuk mempublikasikan makalah yang diseminasikan
pada jurnal …………………………………………..
d. Rincian biaya yang diperlukan

TERM OF REFERENCE
HIBAH INTERNAL PENGEBDIAN PADA MASYARAKAT BERBASIS RISET

I. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Memotivasi dosen untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang berbasiskan riset
dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, sehingga hasil iptek bermanfaat bagi masyarakat

b. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, sekaligus
melakukan riset terhadap kegiatan tersebut, kemudian mempublikasikannya.

II. SASARAN KELUARAN
Hasil riset yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesUnnur dengan “core competence” rumpun ilmu
masing-masing Prodi yang di dalamnya tercantum pelaksanaan kegiatan yang tersusun/terencana dengan
baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

III. PERSYARATAN PESERTA

a. Setiap dosen tetap, diperkenankan mendapat maksimal 2 (dua) Hibah yang berbeda dan boleh menjadi
anggota pada selain dari Hibah yang diperolehnya.

b. Dosen tidak tetap senior (minimal sudah 2 tahun mengajar di Unnur Bandung), wajib mengikut-sertakan
seorang dosen tetap sebagai asisten riset/kegiatan.

c. Pada pembuatan proposal, supaya dilibatkan beberapa mahasiswa Unnur Bandung
d. Mereka yang memperoleh Hibah, akan menandatangani kontrak pelaksanaan kerja dengan LPPM.
IV. TABEL JADWAL KEGIATAN
(Lama kegiatan proyek 7 bulan, termasuk paper, total dana : Rp. xxxxxxxxxxxxxxx)
KEGIATAN
WAKTU/TANGGAL
Undangan pembuatan proposal
Bulan Januari
Batas waktu penyerahan proposal
Pebruari
Pengumuman pemenang dan revisi jika diperlukan
Maret
Pelaksanaan Hibah
Maret s/d Oktober
Penyerahan laporan kemajuan
Juni
Penyerahan draft laporan akhir dan paper
Oktober
Seminar
November

V. MEKANISME DAN ASPEK PENILAIAN
LPPM akan membentuk panitia penilai (reviewer) yang akan mengevaluasi proposal dengan
mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

a. Relevansi (ada kesesUnnuran) dengan bidang informasi terbaru dan kebutuhan masyarakat.
b. Metodologi dan atau Desain yang diusulkan termasuk penjelasannya.
c. Kelayakan Proposal (SDM, metode, sarana/prasarana, waktu dan biaya).
VI. FORMAT PROPOSAL
Proposal hendaklah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan LPPM, a.l. mencantumkan:
a. Garis besar metode dan atau desain riset/kegiatan yang diusulkan.
b. Acuan yang dipakai (minimal dua jurnal/laporan ilmiah terbaru ditambah bahan lain dari internet).
c. Jadwal kerja, disertai rincian komponen biaya: honor (max 30%), bahan (max 60%), perjalanan (max 20%),
pengolahan data/laporan (max 15%).
d. Curriculum Vitae singkat Ketua Tim yang disertai lembar persetujuan dari Ka.Prodi dan Dekan yang
bersangkutan.

TERM OF REFERENCE
HIBAH INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TIDAK BERBASIS RISET
I. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Memotivasi dosen untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan,
pelatihan, dan sosialisasi, sehingga hasil iptek bermanfaat bagi masyarakat .
b. Memanfaatkan dan menerapkan hasil-hasil iptek untuk pemberdayaan masyarakat sehingga dapat
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dari masyarakat.
c. Menyebarluaskan iptek yang didapat dari hasil riset untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

II. SASARAN KELUARAN
a. Pelayanan kepada masyarakat sesUnnur dengan “core competence” rumpun ilmu masing-masing Prodi
yang relevan.
b. Rancangan serta modul yang terkait dengan kegiatan tersebut.

III. PERSYARATAN PESERTA
a. Setiap dosen tetap, diperkenankan mendapat maksimal 2 (dua) Hibah yang berbeda dan boleh menjadi
anggota pada selain dari Hibah yang diperolehnya.
b. Dosen tidak tetap senior (minimal sudah 2 tahun mengajar di Unnur Bandung), wajib mengikut-sertakan
seorang dosen tetap sebagai asisten riset/kegiatan.
c. Pada pembuatan proposal, supaya dilibatkan beberapa mahasiswa Unnur Bandung.
d. Mereka yang memperoleh Hibah, akan menandatangani kontrak pelaksanaan kerja dengan LPPM.
IV.

TABEL JADWAL KEGIATAN
(Lama kegiatan proyek 7 bulan, total dana : Rp. xxxxxxxxxxxxxx)
KEGIATAN
WAKTU/TANGGAL
Undangan pembuatan proposal
Bulan Januari
Batas waktu penyerahan proposal
Pebruari
Pengumuman pemenang dan revisi jika diperlukan
Maret
Pelaksanaan Hibah
Maret s/d Oktober
Penyerahan laporan kemajuan
Juni
Penyerahan draft laporan akhir
Oktober
Seminar
November

V. MEKANISME DAN ASPEK PENILAIAN
LPPM akan membentuk panitia penilai (reviewer) yang akan mengevaluasi proposal dengan
mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

a. Relevansi (ada kesesUnnuran ) dengan bidang informasi terbaru dan kebutuhan masyarakat.
b. Rancangan Kegiatan dan atau Modul yang diusulkan termasuk penjelasannya.
c. Kelayakan Proposal (SDM, metode, sarana/prasarana, waktu dan biaya).
VI. FORMAT PROPOSAL
Proposal hendaklah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan LPPM, a.l. mencantumkan:
a. Garis besar metode dan atau rancangan kegiatan yang diusulkan.
b. Jadwal kerja, disertai rincian komponen biaya: (max 30%), bahan (max 60%), perjalanan (max 20%),
pengolahan data/laporan (max 15%).
c. Curriculum Vitae singkat Ketua Tim yang disertai lembar persetujuan dari Ka.Prodi dan Dekan yang
bersangkutan.
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