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KATA PENGANTAR 
 
Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini menjelaskan 
tentang kebijakan atau mekanisme pengelolaan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat di FMIPA Universitas Negeri Semarang yang dananya berasal 
dari DIPA PNBP. Buku Panduan ini mengacu pada Panduan Penelitian dan 
Pengabdian pada masyarakat yang diterbitkan LP2M UNNES 2019. Buku panduan 
ini memuat uraian setiap skema Program Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat, yang di dalamnya juga memuat penjelasan rinci tentang tata cara 
pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta 
pelaporan hasil kegiatan. 
 
Gugus Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memfasilitasi ide-ide kreatif 
dosen dan tenaga kependidikan untuk menuangkannya dalam kegiatan penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya sempurna, 
panduan ini juga mulai diarahkan untuk mengikuti tema-tema riset yang mengacu 
pada RENSTRA Unnes. FMIPA membagi skema penelitian menjadi tiga  yaitu: (1) 
Penelitian Kompetensi (Skema Fundamental/Dasar dan Skema Terapan), (2) 
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi/Fakultas (Skema Dasar/Fundamental dan 
Skema Pengembangan) (3) dan Penelitian Kelembagaan. Setiap skema memiliki 
tema sesuai dengan bidang kajian setiap jurusan.  

Terbitnya Buku Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu 
pengelolaan program-program yang dikeluarkan oleh Gugus Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat dipertanggungjawabkan secara lebih 
baik tanpa mengurangi kreativitas para pengusul. Buku Panduan Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat ini juga tersedia di laman mipa.unnes.ac.id. 
 
Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota Tim Penyusun serta 
pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari 
penggagas dan penyusun sampai dengan penerbitan. 
 
 

Semarang, April 2019  
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BAB 1 
PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI 

 
1.1 Skema Penelitian Fundamental 
Kegiatan Penelitian Fundamental diarahkan untuk mendorong dosen melakukan penelitian 
dasar dalam rangka memperoleh modal ilmiah yang mungkin tidak berdampak secara 
ekonomi dalam jangka pendek. Hal ini merupakan perbedaan paling penting dibandingkan 
dengan penelitian terapan. Penelitian Fundamental dapat berorientasi kepada penjelasan 
atau penemuan (invensi) untuk mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau 
postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain 
dalam rangka mendukung penelitian terapan. Termasuk dalam penelitian fundamental 
adalah pencarian metode atau teori baru. 
 
1.1.1 Tujuan 
 
Tujuan kegiatan Penelitian Fundamental adalah: 

a. Mendorong dosen melakukan penelitian dasar yang bersifat temuan sehingga 
memperoleh invensi, baik metode atau teori baru yang belum pernah ada 
sebelumnya; 

b. Memperoleh modal ilmiah yang dapat mendukung perkembangan penelitian 
terapan; dan 

c. Meningkatkan kuantitas dan mutu publikasi ilmiah dosen. 
 
1.1.2. Luaran Penelitian 
 

a. Luaran wajib dari Penelitian Fundamental ini adalah publikasi dalam jurnal ilmiah 
terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional  

b. Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah a) proceeding 
International Conference bereputasi, dan atau b). bahan ajar. 

 
1.1.3. Kriteria dan Pengusulan 
 
Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Fundamental adalah: 

a. Ketua tim peneliti berpendidikan minimal S2 dan bukan CPNS; 
b. Anggota peneliti berjumlah 2 sampai dengan 4 orang, dengan tugas dan peran setiap 

peneliti diuraikan secara jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan, disertai bukti 
tanda tangan pada setiap biodata yang dilampirkan; 

c. Pengusul adalah dosen tetap di FMIPA UNNES yang mempunyai NIDN atau kelompok 
studi/pusat kajian di FMIPA Universitas Negeri Semarang; 

d. Tim peneliti tidak sedang tugas belajar S2 atau S3 
e. Dosen kontrak, CPNS, dan tenaga kependidikan fungsional dapat menjadi anggota 

peneliti  
f. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai 

oleh DRPM Ditjen Penguatan Risbang maupun DIPA LP2M UNNES  
g. Penelitian wajib melibatkan minimal 2 mahasiswa yang nama dan NIM nya 

dicantumkan dalam halaman sampul usulan; 
h. Tim peneliti harus mempunyai track record memadai dalam bidang yang akan diteliti;  



 

2 

 

i. Penelitian bersifat mono tahun dan dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya 
maksimal 3 tahun (sesuai roadmap yang dimiliki), dimana anggota tim peneliti dapat 
berganti setiap tahunnya, sesuai dengan kebutuhan dan peta jalan (roadmap) 
penelitian; 

j. Setiap peneliti boleh mengusulkan maksimal 2 (dua) judul penelitian, satu sebagai 
ketua, satu sebagai anggota atau keduanya sebagai anggota di skema yang berbeda; 

k. Substansi penelitian harus merupakan bagian dari Renstra penelitian UNNES; 
l. Besarnya dana penelitian per judul untuk setiap tahunnya maksimal Rp 10.000.000,- 

untuk kependidikan dan Rp 12.000.000,- untuk non kependidikan; 
m. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran 

maksimum 5 Mb dan diunggah ke sipp.unnes.ac.id. 
 
1.2 Skema Penelitian Terapan 
 
1.2.1 Pendahuluan 
 
Kegiatan Penelitian Terapan dilaksanakan sebagai salah satu model penelitian kompetitif 
yang tergolong dalam kelompok penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi 
dan pengembangan iptek (penelitian terapan). Perbedaan penting dengan Penelitian 
Fundamental adalah Penelitian Terapan (PT) harus berorientasi pada produk, bila mungkin 
yang memiliki dampak ekonomi dalam waktu dekat. Untuk yang pendidikan difokuskan pada 
penerapan Blended Learning dalam pembelajaran mata kuliah di FMIPA. Penelitian Terapan 
diperuntukan bagi dosen yang mempunyai rekam jejak baik dalam bidang yang diusulkan. 
 
1.2.2 Tujuan 
 
Tujuan dari kegiatan Penelitian Terapan adalah menghasilkan inovasi dan pengembangan 
iptek yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun industri. 
 
1.2.3 Luaran Penelitian 
 

a. Luaran Wajib: Paten sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, atau jenis KI lainnya dari 
produk iptek, dapat berupa metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan, model, 
atau teknologi tepat guna. Khusus untuk penelitian terapan implementasi blended 
learning luaran wajibnya adalah perangkat pembelajaran berupa RPS, media 
pembelajaran dan bukti implementasi aplikasi elena, instrumen evaluasi, dan 
rekaman video pembelajaran dalam durasi 20-30 menit yang menunjukkan 
rangkuman dari pembelajaran blended learning yang dilakukan. 

b. Luaran tambahan adalah publikasi hasil penelitian dalam jurnal ilmiah baik publikasi 
pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal ilmiah internasional, publikasi dalam 
bentuk Buku ber ISBN, atau publikasi dalam prosiding bereputasi dari forum ilmiah 
internasinal. 

 
1.2.4 Kriteria dan Pengusulan 
 
Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Terapan adalah: 

a. Ketua tim peneliti berpendidikan minimal S2 dan memiliki jabatan Lektor; 
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b. Anggota peneliti berjumlah 2 sampai dengan 4 orang dengan tugas dan peran setiap 
peneliti diuraikan secara jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan, disertai bukti 
tanda tangan pada setiap biodata yang dilampirkan; 

c. Pengusul adalah dosen tetap di FMIPA UNNES yang mempunyai NIDN atau kelompok 
studi/pusat kajian di FMIPA Universitas Negeri Semarang; 

d. Tim peneliti tidak sedang tugas belajar S2 atau S3 
e. Dosen kontrak, CPNS, dan tenaga kependidikan fungsional dapat menjadi anggota 

peneliti  
f. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai 

oleh DRPM Ditjen Penguatan Risbang maupun DIPA LP2M UNNES  
g. Penelitian wajib melibatkan minimal 2 mahasiswa yang nama dan NIM nya 

dicantumkan dalam halaman sampul usulan; 
h. Tim peneliti harus mempunyai track record memadai dalam bidang yang akan diteliti;  
i. Penelitian bersifat mono tahun dan dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya 

maksimal 3 tahun (sesuai roadmap yang dimiliki), dimana anggota tim peneliti dapat 
berganti setiap tahunnya, sesuai dengan kebutuhan dan peta jalan (roadmap) 
penelitian; 

j. Setiap peneliti boleh mengusulkan maksimal 2 (dua) judul penelitian, satu sebagai 
ketua, satu sebagai anggota atau keduanya sebagai anggota di skema yang berbeda; 

k. Substansi penelitian harus merupakan bagian dari Renstra penelitian UNNES; 
l. Besarnya dana penelitian per judul untuk setiap tahunnya maksimal Rp 10.000.000,- 

untuk kependidikan dan Rp 12.000.000,- untuk non kependidikan; 
m. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran 

maksimum 5 Mb dan diunggah ke sipp.unnes.ac.id. 
 
1.3 Sistematika Usulan Penelitian 
 
Usulan Penelitian Berbasis Kompetensi FMIPA UNNES maksimum berjumlah 20 halaman  
(tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis 
menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali 
ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut. 
HALAMAN SAMPUL  
HALAMAN PENGESAHAN  
DAFTAR ISI 
RINGKASAN (maksimum satu halaman) 
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang 
akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan 
secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. 
BAB 1. PENDAHULUAN 
Skema Penelitian Fundamental 
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi 
penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan yang ditargetkan (gejala atau kaidah, 
metode, teori, atau antisipasi) yang mempunyai kontribusi mendasar pada bidang ilmu 
dengan penekanan pada gagasan fundamental dan orisinal untuk mendukung 
pengembangan iptek. 
Skema Penelitian Terapan 
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Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi 
(keutamaan) penelitian. Jelaskan juga temuan/inovasi apa yang ditargetkan serta 
penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan iptek.  
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, peta jalan penelitian pengusul yang 
mengacu kepada Renstra atau bidang unggulan Universitas Negeri Semarang sebagai acuan 
primer serta hasil penelitian yang up to date dan relevan dengan mengutamakan hasil 
penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan 
hasil yang sudah dicapai oleh pengusul. 
BAB 3. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang 
sudah dilaksanakan dan dicapai sebelumnya sesuai peta jalan penelitian perguruan tinggi. 
Akan lebih baik jika penyajian dikaitkan dengan capaian peneliti yang dapat dijadikan sebagai 
referensi untuk melanjutkan kegiatan penelitian yang akan diusulkan dan yang akan 
dikerjakan selama periode penelitian. Metode harus menjelaskan secara utuh tahapan 
penelitian yang jelas, luaran, indikator capaian yang terukur di setiap tahapan. 
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 
Anggaran Biaya 
 
Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Berbasis Kompetensi 
 

No. Jenis Yang Dikeluarkan Biaya Yang Diusulkan 

1. Honor Tim Peneliti (maks 30%) 
Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, 
pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, 
honor operator, honor adm. penelitian, honor pembuat 
sistem 

 

2. Peralatan Penunjang (maks 40%) 
Jasa/Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, 
kebun percobaan, peralatan penunjang penelitian 
lainnya 

 

3. Bahan habis pakai (maks 60%) 
Pembelian bahan habis pakai (bahan pembuatan 
purwarupa, produk/TTG atau ATK kegiatan 
FGD/workshop), bahan laboratorium. 

 

4. Perjalanan (maks 40%) 
Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, biaya 
akomodasi,konsumsi, perdiem/lumpsum. 

 

5. Lain-lain : adm (maks 10%) 
Fotocopy, penyusunan laporan, cetak, penjilidan 
laporan, biaya publikasi (Jurnal/Seminar/KI/buku ISBN) 

 

 Jumlah Total 100%  
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Catatan: mohon bagi peneliti dapat memperhitungkan beban pajak di luar honorarium yang 
harus ditanggung dan membuat SPJ Keuangan. 
 
Jadwal Penelitian 
Jadwal penelitian disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana penelitian yang diajukan 
dan sesuai dengan format buku panduan. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama 
pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan 
penelitian yang dicantumkan di dalam daftar pustaka. 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran 1.  Justifikasi Anggaran Penelitian 
Lampiran 2. Dukungan sarana dan prasarana penelitian menjelaskan fasilitas yang 

menunjang penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalampenelitian 
ini dan ketersediannya di perguruan tinggi pengusul. Apabila tidak tersedia, 
jelaskan bagaimana cara mengatasinya. 

Lampiran 3.  Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas 
Lampiran 4. Nota kesepahaman MOU atau pernyataan kesediaan dari mitra (apabila ada). 
Lampiran 5.  Biodata ketua dan anggota 
Lampiran 6.  Surat pernyataan ketua peneliti 
Lampiran 7.  Surat keterangan keanggotaan pusat studi yang ditandatangani Ketua Pusat 

Studi 
 
1.4  Sumber Dana Penelitian 
 
Sumber dana Penelitian Berbasis Kompetensi FMIPA UNNES dapat berasal dari: 

a. DIPA PNBP FMIPA UNNES; dan 
b. Kerjasama penelitian dengan Dunia Usaha & Dunia Industri (DUDI), Lembaga 

Pendidikan, UMKM, dan Instansi lainnya. 
 
1.5 Seleksi dan Evaluasi Proposal 
 
Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Berbasis Kompetensi FMIPA UNNES dilakukan 
evaluasi online. Komponen penilaian desk evaluasi proposal online menggunakan formulir 
sebagaimana pada Lampiran. 
 
1.6 Pelaksanaan dan Pelaporan 
 
Pelaksanaan Penelitian FMIPA UNNES akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal. 
Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh masing-masing reviewer melalui SIPP. 
Selanjutnya, penilai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian. Hasil penilaian 
evaluasi diunggah ke sipp.unnes.ac.id. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti 
melaporkan hasil kegiatan penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap 
peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut: 
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1.6.1 Pelaksanaan 
 

a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Menu Catatan Harian 
Penelitian (logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak 
penandatanganan perjanjian penelitian di dalam sipp.unnes.ac.id, 

b. Mengunggah Instrumen Penelitian ke dalam sipp.unnes.ac.id, 
c. Membuat laporan kemajuan yang telah disahkan Dekan FMIPA dalam bentuk PDF 

dan diunggah ke dalam sipp.unnes.ac.id. Laporan Kemajuan, Catatan Harian dan 
Laporan Penggunaan Anggaran 70% (Hasil unduhan dari SIPP) dikumpulkan pada saat 
kegiatan Monitoring dan Evaluasi, masing-masing 1 (satu) eksemplar. 

 
1.6.2 Pelaporan 
 

a. Mengunggah Laporan Akhir Penelitian yang telah disahkan oleh Ketua LP2M ke 
dalam sipp.unnes.ac.id dengan ekstensi *.pdf dengan sistematika seperti Lampiran  

b. Mengunggah Artikel hasil penelitian ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan ekstensi *.pdf, 
c. Mengunggah Laporan Penggunaan Anggaran 100% ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan 

ekstensi *.pdf, 
d. Mengunggah dokumen luaran hasil penelitian ke Menu Input Tri Dharma di dalam 

sipp.unnes.ac.id, 
e. Mengumpulkan Laporan Akhir Penelitian dengan sistematika seperti Lampiran 

sebanyak 2 (dua) eksemplar, 
f. Mengumpulkan Artikel hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar, 
g. Mengumpulkan Catatan harian (hasil unduhan dari SIPP) sebanyak 1 (satu) 

eksemplar, 
h. Mengumpulkan Nota Persetujuan Evaluator sebanyak 2 (dua) eksemplar, 
i. Mengumpulkan Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian 100% sebanyak 1 (satu) 

eksemplar, menyimpan bukti-bukti nota/kuitansi penggunaan  anggaran 
j. Mengumpulkan bukti luaran hasil penelitian, masing-masing luaran sebanyak 1 (satu) 

eksemplar. 
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Lampiran 1. Format Halaman Sampul Penelitian Berbasis Kompetensi (Warna Putih) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

USULAN 
PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI FMIPA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  

(SKEMA FUNDAMENTAL/SKEMA TERAPAN) 

 

JUDUL PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 

TIM PENGUSUL 
(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN) 

 
 
 
 
 

 
 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  

Bulan,Tahun 
 

 

 

BIDANG KAJIAN 
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Lampiran 2. Format Halaman Pengesahan Penelitian Berbasis Kompetensi 
HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN BERBASIS KOMPTENSI 

(SKEMA FUNDAMENTAL/SKEMA TERAPAN) 
Judul Penelitian  :  
Nama Rumpun Ilmu  :  
Bidang Kajian   :  
Ketua Peneliti   :  

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

Anggota Peneliti (1) 
a.   Nama Lengkap :  
b.   NIDN   :  
c.   Perguruan Tinggi : 

Anggota Peneliti (ke 2) 
a.   Nama Lengkap :  
b.   NIDN   :  
c.   Perguruan Tinggi : 

Anggota Peneliti (ke n ) 
a.   Nama Lengkap :  
b.   NIDN   :  
c.   Perguruan Tinggi : 

Staff Pendukung Penelitian : …. Orang 
Mahasiswa terlibat Penelitian: 1…….(Nama, NIM) 
                                                        2……..(Nama, NIM) 
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 
Biaya tahun berjalan  : 
- dana internal PT  : Rp 
- Dana institusi lain  : Rp 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Mengetahui,       Ketua Peneliti, 
Dekan/Ketua 
 
Nama Lengkap                                                                                Nama Lengkap 
NIP.                                                                                                   NIP. 
 

Menyetujui, 
Ketua LP2M UNNES 

 
Nama Lengkap 

       NIP. 
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Lampiran 3. Formulir Evaluasi Proposal Penelitian Berbasis Kompetensi 
 

FORMULIR EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI 
Judul Penelitian   :  
Bidang Kajian    :  
Program Studi    :  
Ketua Peneliti 

a.   Nama Lengkap  :  
b.   NIDN    :  
c.   Jabatan Fungsional  : 

Anggota Peneliti   :  orang 
Biaya Penelitian 

a.   Dana dari internal PT  : Rp 
b.   Dana dari institusi lain : Rp / in kind  
c.   Direkomendasikan  : Rp 

 

No. Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai 
1. Rumusan masalah, tujuan dan peta jalan penelitian 15   

2. Luaran Publikasi Jurnal/ (proses &produk) 
Produk/kebijakan, model, rekayasa sosial dan TTG 

35   

3. Tinjauan pustaka (studi pustaka/ kemajuan yang telah 
dicapai dari studi pendahuluan) 

15   

4. Metode penelitian 20   

5. Kelayakan (Jadwal, personalia, biaya, dukungan sapras) 15   

 Jumlah 100   

 
Keterangan : Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = 
Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 
Komentar Penilai: 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 

 
 
 

……………………………….. 
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No 
Komponen Penilaian 
Skema Fundamental 

 

Keterangan 
 

Bobot (%)6 
 

Skor 
 

Nilai 

 
 

1 

 
 
Publikasi ilmiah 

 tidak ada draf submitted accepted published  
 

50 

  
Internasional      

Nasional 
terakreditasi 

     

 

 
2 

 

Sebagai 
pemakalah dalam 
temu ilmiah 

 tidak ada draf terdaftar sudah dilaksanakan  

 
10 

  
Internasional     

 

Nasional     

 
 

 
3 

Hak kekayaan intelektual: paten, 
paten sederhana, hak cipta, merek 
dagang, rahasia dagang, desain 
produk industri, indikasi geografis, 
perlindungan varietas tanaman, 
perlindungan topografi sirkuit 
terpadu 

tidak ada draf terdaftar granted  
 

 
15 

  

    

 

4 Produk/model/purwarupa/desain 
/ karya seni/ rekayasa sosial 

tidak ada draf produk penerapan  

15     

 
5 

 
Buku Ajar 

 
tidak ada 

 
draf 

Diproses 
Penerbit 
(editing) 

 
sudah terbit 

 
10 

  

    
 Jumlah 100   

 

Lampiran 4. Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian Berbasis Kompetensi 
(Skema Fundamental) 
 

MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI  
SKEMA FUNDAMENTAL 

Judul Penelitian   :  
Peneliti Utama                                        :  
NIP                                                            :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentar Pemantau: 
................................................................................................................................... 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 

Penilai, 
 
 

(Nama Lengkap) 
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No 
Komponen Penilaian 

Skema Terapan 

 

Keterangan 
 

Bobot (%)6 
 

Skor 
 

Nilai 

 
 

1 

 
 
Publikasi ilmiah 

 tidak ada draf submitted accepted published  
 

30 

  
Internasional      

Nasional 
terakreditasi 

     

 

 
2 

 

Sebagai 
pemakalah dalam 
temu ilmiah 

 tidak ada draf terdaftar sudah dilaksanakan  

 
10 

  
Internasional     

 

Nasional     

 
 

 
3 

Hak kekayaan intelektual: paten, 
paten sederhana, hak cipta, merek 
dagang, rahasia dagang, desain 
produk industri, indikasi geografis, 
perlindungan varietas tanaman, 
perlindungan topografi sirkuit 
terpadu 

tidak ada draf terdaftar granted  
 

 
25 

  

    

 
4 

Produk/model/purwarupa/desain 
/ karya seni/ rekayasa sosial 

tidak ada draf produk penerapan  
25     

 
5 

 
Buku Ajar 

 
tidak ada 

 
draf 

Diproses 
Penerbit 
(editing) 

 
sudah terbit 

 
10 

  

    
 Jumlah 100   

 

Lampiran 5. Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian Berbasis Kompetensi 
(Skema Terapan) 

MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI  
SKEMA TERAPAN 

 
Judul Penelitian   :  
Peneliti Utama   :  
NIP                                                            :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 

 
(Nama Lengkap) 

Keterangan: 
1. Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik). 
2. Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian pada saat 

monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor 
dapat menggunakan ketentuan berikut. 

3. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = submitted, 3 = draf, 2 = tidak 
ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap published/accepted). 

4. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 
= tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temu ilmiah internasional). 

5. HKI: Skor 7 = granted/terdaftar, 6 = draf, 5= tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap 
granted/terdaftar). 

6. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = draf, 3 
= tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan). 

7. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan 
sampai pada tahap sudah terbit). 
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Lampiran 6. Formulir Penilaian Seminar Hasil Penelitian Berbasis Kompetensi 
 

PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI 
 
Judul Penelitian                          :  
Ketua Peneliti                              :  
NIP                                                : 
 

No Kriteria Bobot (%) Skor Nilai 

1 Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian 25   

2 Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana* 25   

3 Kontribusi hasil penelitian pada Renstra penelitian perguruan 
tinggi 

30   

4 Luaran penelitian yang sudah dimanfaatkan oleh 
pengguna/masyarakat 

20   

 Jumlah 100   

 
Keterangan: 
*Mengacu pada borang evaluasi capaian luaran kegiatan penelitian Berbasis Kompetensi 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat 
baik) Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
................................................................................................................................... 
 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 

 
 
 

(Nama Lengkap) 
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BAB 2 

PENELITIAN  UNGGULAN PERGURUAN TINGGI/FAKULTAS 
 
2.1 Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi/Fakultas (PDUPT/F) 
 
2.1.1 Pendahuluan 
 
Penelitian dasar adalah studi sistematis yang diarahkan pada pengetahuan atau pemahaman 
yang lebih besar tentang aspek-aspek fundamental dari fenomena dan fakta-fakta yang 
dapat diamati. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Fakultas (PDUPT/F) MIPA 
Universitas Negeri Semarang diharapkan dapat menghasilkan teori, metode atau kebijakan 
baru yang dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan. Adapun cakupan penelitian 
dasar yaitu semua studi ilmiah dan eksperimen yang diarahkan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman mendasar dalam bidang-bidang ilmu matematika dan 
pengetahuan alam serta kependidikan MIPA. Sebagai indikator ketercapaian pelaksanaan 
penelitian, luaran PDUPT harus berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3. 
 
2.1.2. Tujuan Penelitian 
 

a. Meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian dasar di perguruan tinggi 
sehingga menghasilkan invensi, baik metode, teori baru atau kebijakan baru yang 
belum pernah ada sebelumnya, pada TKT 1-3; 

b. Meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian dasar di 
perguruan tinggi; 

c. Meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam 
jurnal ilmiah internasional bereputasi 

  
2.1.3. Luaran Penelitian 
 

a. Luaran wajib PDUPT dapat berupa: minimal satu artikel di jurnal internasional atau 
jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis utama atau coresponding author dan 
diterbitkan oleh penerbit yang kredibel 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan Luaran Tambahan sebagai berikut: 
artikel dalam prosiding seminar internasional bereputasi atau buku 
monograf/referensi ber-ISBN yang diterbitkan oleh penerbit nasional 

 
2.1.4 Persyaratan pengusul 
 

a. Ketua tim peneliti berpendidikan minimal S3 dan sekurang-kurangnya memiliki 
jabatan Lektor Kepala; 

b. Anggota peneliti berjumlah 2 sampai dengan 4 orang dengan tugas dan peran setiap 
peneliti diuraikan secara jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan, disertai bukti 
tanda tangan pada setiap biodata yang dilampirkan; 

c. Pengusul adalah dosen tetap di FMIPA UNNES yang mempunyai NIDN atau kelompok 
studi/pusat kajian di FMIPA Universitas Negeri Semarang; 

d. Tim peneliti tidak sedang tugas belajar S2 atau S3; 
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e. Dosen kontrak, CPNS, dan tenaga kependidikan fungsional dapat menjadi anggota 
peneliti; 

f. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai 
oleh DRPM Ditjen Penguatan Risbang maupun DIPA LP2M UNNES; 

g. Penelitian wajib melibatkan minimal 2 mahasiswa yang nama dan NIM nya 
dicantumkan dalam halaman sampul usulan; 

h. Tim peneliti harus mempunyai track record memadai dalam bidang yang akan diteliti;  
i. Penelitian bersifat mono tahun dan dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya 

maksimal 3 tahun (sesuai roadmap yang dimiliki), dimana anggota tim peneliti dapat 
berganti setiap tahunnya, sesuai dengan kebutuhan dan peta jalan (roadmap) 
penelitian; 

j. Setiap peneliti boleh mengusulkan maksimal 2 (dua) judul penelitian, satu sebagai 
ketua, satu sebagai anggota atau keduanya sebagai anggota di skema yang berbeda; 

k. Substansi penelitian harus merupakan bagian dari Renstra penelitian UNNES; 
l. Besarnya dana penelitian per judul untuk setiap tahunnya maksimal Rp 

12.000.000,- untuk kependidikan dan Rp 15.000.000,- untuk non kependidikan; 
m. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran 

maksimum 5 Mb dan diunggah ke sipp.unnes.ac.id. 
 
2.2 Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi/Fakultas (PPUPT/F) 
 
2.2.1. Pendahuluan 
 
Di era industri 4.0 semua sektor kehidupan mengalami perubahan sangat cepat. Sistem 
otomasi dan informasi menjadi dominan dalam segala aspek tanpa terkucuali. Untuk 
mengatasi dan ataupun beradaptasi pada era ini, inovasi sangat dibutuhkan terutama yang 
bersentuhan langsung dengan teknologi atau kebijakan yang dikembangkan untuk 
mengatasi permasalahan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian 
pengembangan inovasi unggulan perguruan tinggi/fakultas (PPUPT/F) Universitas Negeri 
Semarang diharapkan dapat menciptakan keunggulan penelitian di perguruan tinggi melalui 
implementasi berkelanjutan. 
Kegiatan Penelitian Pengembangan dilaksanakan sebagai salah satu model penelitian 
unggulan perguruan tinggi yang tergolong dalam kelompok penelitian mandiri yang lebih 
diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan iptek. Perbedaan penting dengan 
Penelitian Dasar adalah Penelitian Pengembangan (PP) harus berorientasi pada produk yang 
memiliki dampak ekonomi dalam waktu dekat. Produk juga dapat bersifat tak-benda 
(intangible), misalnya kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah. Penelitian 
pengembangan diperuntukan bagi dosen yang mempunyai rekam jejak baik dalam bidang 
yang diusulkan 
 
2.2.2. Tujuan Penelitian  
 
Tujuan dari kegiatan Penelitian Pengembangan adalah menghasilkan inovasi dan 
pengembangan iptek yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sekolah atau pun industri. 
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2.2.4 Luaran Penelitian  
 

a. Luaran Wajib :Paten sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, atau jenis KI lainnya dari 
produk iptek, dapat berupa metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan, model, 
atau teknologi tepat guna, atau satu buku monograf/referensi ber-ISBN. 

b. Luaran tambahan adalah publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi 
atau jurnal internasional bereputasi, atau publikasi dalam prosiding dari forum ilmiah 
internasional bereputasi. 

 
2.2.5. Persyaratan Pengusul Persyaratan pengusul PUPT 
 
Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Pengembangan adalah: 

a. Ketua tim peneliti berpendidikan minimal S3 dan sekurang-kurangnya memiliki 
jabatan Lektor Kepala; 

b. Anggota peneliti berjumlah 2 sampai dengan 4 orang dengan tugas dan peran setiap 
peneliti diuraikan secara jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan, disertai bukti 
tanda tangan pada setiap biodata yang dilampirkan; 

c. Pengusul adalah dosen tetap di FMIPA UNNES yang mempunyai NIDN atau kelompok 
studi/pusat kajian di FMIPA Universitas Negeri Semarang; 

d. Tim peneliti tidak sedang tugas belajar S2 atau S3; 
e. Dosen kontrak, CPNS, dan tenaga kependidikan fungsional dapat menjadi anggota 

peneliti; 
f. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai 

oleh DRPM Ditjen Penguatan Risbang maupun DIPA LP2M UNNES; 
g. Penelitian wajib melibatkan minimal 2 mahasiswa yang nama dan NIM nya 

dicantumkan dalam halaman sampul usulan; 
h. Tim peneliti harus mempunyai track record memadai dalam bidang yang akan diteliti;  
i. Penelitian bersifat mono tahun dan dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya 

maksimal 3 tahun (sesuai roadmap yang dimiliki), dimana anggota tim peneliti dapat 
berganti setiap tahunnya, sesuai dengan kebutuhan dan peta jalan (roadmap) 
penelitian; 

j. Setiap peneliti boleh mengusulkan maksimal 2 (dua) judul penelitian, satu sebagai 
ketua, satu sebagai anggota atau keduanya sebagai anggota di skema yang berbeda; 

k. Substansi penelitian harus merupakan bagian dari Renstra penelitian UNNES; 
l. Besarnya dana penelitian per judul untuk setiap tahunnya maksimal Rp 

15.000.000,- untuk kependidikan dan Rp 17.000.000,- untuk non kependidikan; 
m. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran 

maksimum 5 Mb dan diunggah ke sipp.unnes.ac.id 
 
2.3 Sistematika Usulan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi/Fakultas 
Usulan Penelitian Berbasis Kompetensi FMIPA UNNES maksimum berjumlah 20 halaman  
(tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis 
menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali 
ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut. 
HALAMAN SAMPUL  
HALAMAN PENGESAHAN  
DAFTAR ISI 
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RINGKASAN (maksimum satu halaman) 
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang 
akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan 
secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. 
BAB 1. PENDAHULUAN 
Skema Penelitian Dasar 
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi 
penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan yang ditargetkan (gejala atau kaidah, 
metode, teori, atau antisipasi) yang mempunyai kontribusi mendasar pada bidang ilmu 
dengan penekanan pada gagasan fundamental dan orisinal untuk mendukung 
pengembangan iptek. 
Skema Penelitian Pengembangan 
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi 
(keutamaan) penelitian. Jelaskan juga temuan/inovasi apa yang ditargetkan serta 
penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan iptek-sosbud  
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, peta jalan penelitian pengusul yang 
mengacu kepada Renstra atau bidang unggulan Universitas Negeri Semarang sebagai acuan 
primer serta hasil penelitian yang up to date dan relevan dengan mengutamakan hasil 
penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan 
hasil yang sudah dicapai oleh pengusul. Usulan dari Pusat Studi dikuatkan dengan 
penjelasan petajalan penelitian pusat kajian. 
BAB 3. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang 
sudah dilaksanakan dan dicapai sebelumnya sesuai peta jalan penelitian perguruan tinggi. 
Akan lebih baik jika penyajian dapat dikaitkan dengan capaian peneliti yang dapat dijadikan 
sebagai referensi untuk melanjutkan kegiatan penelitian yang akan diusulkan dan yang akan 
dikerjakan selama periode penelitian. Metode harus menjelaskan secara utuh tahapan 
penelitian yang jelas, luaran, indikator capaian yang terukur di setiap tahapan.  
Bab 4. ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 
Anggaran Biaya 

Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi/Fakultas 

No. Jenis Yang Dikeluarkan Biaya Yang Diusulkan 

1. Honor Tim Peneliti (Maks 30%) 
Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, pengumpul data, 
pengolah data, penganalisis data, honor operator, honor adm. penelitian, 
honor pembuat sistem 

 

2. Peralatan Penunjang (maks 40%) 
Jasa/Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, kebun percobaan, 
peralatan penunjang penelitian lainnya 

 

3. Bahan habis pakai (maks 60%) 
Pembelian bahan habis pakai (bahan pembuatan purwarupa produk/TTG 
atau ATK kegiatan FGD/workshop), bahan laboratorium. 

 

4. Perjalanan (maks 40%) 
Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, biaya akomodasi-konsumsi, 
perdiem/lumpsum. 
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5. Lain-lain : adm (maks 10%) 
Fotocopy, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, biaya publikasi 
(Jurnal/Seminar/KI/buku ISBN) 

 

 Jumlah Total 100%  

 
Catatan: mohon bagi peneliti dapat memperhitungkan beban pajak diluar honorarium yang 
harus ditanggung dan mempersiapkan SPJ untukk setiap pengeluaran. 
 
Jadwal Penelitian 
Jadwal penelitian disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana penelitian yang diajukan 
dan sesuai dengan format buku panduan. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama 
pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan 
penelitian yang dicantumkan di dalam daftar pustaka. 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran enelitian 
Lampiran 2. Dukungan sarana dan prasarana penelitian menjelaskan fasilitas yang 

menunjang penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam 
penelitian ini dan ketersediannya di perguruan tinggi pengusul. Apabila 
tidak tersedia, jelaskan bagaimana cara mengatasinya. 

Lampiran 3. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas 
Lampiran 4. Biodata ketua dan anggota 
Lampiran 5. Surat pernyataan ketua peneliti 
Lampiran 6. Surat keterangan keanggotaan pusat studi yang ditandatangani Ketua Pusat 
Studi. 

 
2.5 Seleksi dan Evaluasi Proposal 
 
Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi/Fakultas dilakukan 
evaluasi online. Komponen penilaian desk evaluasi proposal online menggunakan formulir 
sebagaimana pada Lampiran. 
 
2.6 Pelaksanaan dan Pelaporan 
 
Pelaksanaan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi/Fakultas akan dipantau dan dievaluasi 
oleh penilai internal. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh masing-masing 
reviewer melalui SIPP. Hasil penilaian evaluasi diunggah ke sipp.unnes.ac.id. Pada akhir 
pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan hasil kegiatan penelitian dalam bentuk 
kompilasi luaran penelitian. 
Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut: 
 
2.6.1 Pelaksanaan 
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a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Menu Catatan Harian 
Penelitian (logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak 
penandatanganan perjanjian penelitian di dalam sipp.unnes.ac.id, 

b. Mengunggah Instrumen Penelitian ke dalam sipp.unnes.ac.id, 
c. Membuat laporan kemajuan yang telah disahkan oleh Dekan FMIPA dalam bentuk 

PDF dan diunggah ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan sistematika seperti Lampiran. 
Laporan Kemajuan, Catatan Harian dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% (Hasil 
unduhan dari SIPP) dikumpulkan pada saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi, masing-
masing 1 (satu) eksemplar. 

 
2.6.2  Pelaporan 
 

a. Mengunggah Laporan Akhir Penelitian yang telah disahkan oleh Ketua LP2M ke 
dalam sipp.unnes.ac.id dengan ekstensi *.pdf dengan sistematika seperti Lampiran. 

b. Mengunggah Artikel hasil penelitian ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan ekstensi *.pdf, 
c. Mengunggah Laporan Penggunaan Anggaran 100% ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan 

ekstensi *.pdf, 
d. Mengunggah dokumen luaran hasil penelitian ke Menu Input Tri Dharma di dalam 

sipp.unnes.ac.id, 
e. Mengumpulkan Laporan Akhir Penelitian dengan sistematika seperti Lampiran, 

sebanyak 2 (dua) eksemplar, 
f. Mengumpulkan Artikel hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar, 
g. Mengumpulkan Catatan harian (hasil unduhan dari SIPP) sebanyak 1 (satu) 

eksemplar, 
h. Mengumpulkan Nota Persetujuan Evaluator sebanyak 2 (dua) eksemplar, 
i. Mengumpulkan Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian 100% sebanyak 1 (satu) 

eksemplar, dan menyimpan bukti-bukti nota/kuitansi penggunaan  anggaran 
j. Mengumpulkan bukti luaran hasil penelitian, masing-masing luaran sebanyak 1 (satu) 

eksemplar. 
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Lampiran 1. Format Halaman Sampul Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi/ 
Fakultas (Warna Biru) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

USULAN 
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  

FMIPA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
(SKEMA DASAR/ SKEMA PENGEMBANGAN) 

 

JUDUL PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 

TIM PENGUSUL 
(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN) 

 
 
 
 
 

 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
Bulan,Tahun 

 

 

 

BIDANG KAJIAN 
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Lampiran 2. Format Halaman Pengesahan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI 

 (SKEMA DASAR/SKEMA PENGEMBANGAN) 

Judul Penelitian  :  
Nama Rumpun Ilmu  :  
Bidang Kajian   :  
Ketua Peneliti   :  

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

Anggota Peneliti (1) 
a.   Nama Lengkap :  
b.   NIDN   :  
c.   Perguruan Tinggi : 

Anggota Peneliti (2) 
a.   Nama Lengkap :  
b.   NIDN   :  
c.   Perguruan Tinggi : 

Anggota Peneliti (ke n ) 
a.   Nama Lengkap :  
b.   NIDN   :  
c.   Perguruan Tinggi : 

Staff Pendukung Penelitian : …. Orang 
Mahasiswa terlibat Penelitian: 1…….. (Nama, NIM) 
                                                        2………(Nama, NIM) 
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp…. 
Biaya Tahun berjalan  : Rp…. 
- dana internal PT  : Rp 
- Dana institusi lain  : Rp 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Mengetahui,       Ketua Peneliti, 
Dekan/Ketua 
 
Nama Lengkap                                                                                Nama Lengkap 
NIP.                                                                                                   NIP. 
 

Menyetujui, 
Ketua LP2M UNNES 

 
Nama Lengkap 

       NIP. 
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Lampiran 3. Formulir Evaluasi Proposal Penelitian Perguruan Tinggi (Skema 
Dasar/Skema Pengembangan) 
 

FORMULIR EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI 
(SKEMA DASAR/SKEMA PENGEMBANGAN) 

 
Judul Penelitian   :                                       
Bidang Kajian    :                                          
Perguruan Tinggi     :                                  
Program Studi    :                                        
Ketua Peneliti    : 

a.   Nama Lengkap  : 
b.   NIDN                               : 
c.   Jabatan Fungsional     :  

Anggota Peneliti     : ..... orang 
Biaya Penelitian   :  

a.   Dana dari internal PT  : Rp 
b.   Dana dari institusi lain       : Rp  
c.   Direkomendasikan              : Rp 

 
No. Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai 

1. Rumusan masalah, tujuan dan peta jalan penelitian 15   

2. 
Luaran Publikasi Jurnal, (proses &produk) Produk/kebijakan, 
model, rekayasa sosial dan TTG 

35   

3. 
Tinjauan pustaka (studi pustaka/kemajuan yang telah dicapai 
dari studi pendahuluan) 

15   

4. Metode penelitian 20   

5. Kelayakan (Jadwal, personalia, biaya, dukungan sapras) 15   

 Jumlah 100   

 
Keterangan : Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = 
Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 
Komentar Penilai: 
................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................... 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 

 
 

……………………………….. 
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No 
Komponen Penilaian 

PDUPT 

 

Keterangan 
 

Bobot (%) 
 

Skor 
 

Nilai 

 
 

2 

 
 
Publikasi ilmiah 

 tidak ada draf submitted accepted published  
 

50 

  
Internasional      

Nasional 
terakreditasi 

     

 

 
3 

 

Sebagai 
pemakalah dalam 
temu ilmiah 

 tidak ada draf terdaftar sudah dilaksanakan  

 
10 

  
Internasional     

 

Nasional     

 
 

 
4 

Hak kekayaan intelektual: paten, 
paten sederhana, hak cipta, merek 
dagang, rahasia dagang, desain 
produk industri, indikasi geografis, 
perlindungan varietas tanaman, 
perlindungan topografi sirkuit 
terpadu 

tidak ada draf terdaftar granted  
 

 
15 

  

    

5 Produk/model/purwarupa/desain 

/ karya seni/ rekayasa sosial 
tidak ada draf produk penerapan 

15 
    

 
6 

 
Buku Ajar 

 
tidak ada 

 
draf 

Diproses 
penerbit 
(editing) 

 
sudah terbit 

 
10 

  

    
 Jumlah 100   

 

Lampiran 4. Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian Unggulan 
Perguruan Tinggi (Skema Dasar/Skema Pengembangan) 
 
MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN 

TINGGI (SKEMA DASAR/SKEMA PENGEMBANGAN) 
Judul Penelitian   :                                      
Peneliti Utama    :                                       
NIP       :                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentar Pemantau: 
................................................................................................................................... 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 

 
 
 

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

sangat baik). 
2. Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan 

capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian 
luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut. 

3. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = submitted, 
3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap 
published/accepted). 

4. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = 
terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan 
makalah pada temu ilmiah internasional). 

5. HKI: Skor 7 = granted/terdaftar, 6 = draf, 5= tidak ada (jika target yang direncanakan 
sampai pada tahap granted/terdaftar). 

6. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = 
produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap 
penerapan). 

7. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang 
direncanakan sampai pada tahap sudah terbit). 
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Lampiran 6. Formulir Penilaian Seminar Hasil Penelitian Unggulan Perguruan 
Tinggi (Skema dasar/Skema Pengembangan) 
 

PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
(SKEMA DASAR/SKEMA PENGEMBANGAN) 

Judul Penelitian  :                        
Ketua Peneliti     :                          
 NIP     :                                              
Jangka Waktu Penelitian    :      Tahun 
Biaya Keseluruhan Dari UNNES:   
 

No Kriteria Bobot (%) Skor Nilai 

1 Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran PUPT 25   

2 Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana* 25   

3 Kontribusi hasil penelitian pada Renstra penelitian 
perguruan tinggi 

30   

4 Luaran penelitian yang sudah dimanfaatkan oleh 
pengguna/masyarakat 

20   

Jumlah 100   

 
Keterangan: 
*Mengacu pada borang evaluasi capaian luaran kegiatan penelitian Unggulan 
Perguruan Tinggi Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 
= cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
................................................................................................................................... 
 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 
 
 
 
(Nama Lengkap) 
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BAB 3 
PENELITIAN KELEMBAGAAN 

 
3.1 Pendahuluan 
 
Dalam rangka peningkatan mutu tata kelola dan upaya peningkatan daya saing 
lembaga serta mempertahankan akreditasi Universitas, perlu diselenggarakan 
skim hibah penelitian kelembagaan. Kajian tentang kelembagaan sangat 
diperlukan untuk tujuan mengintegrasikan kekuatan SDM yang ada di masing-
masing unit, penguatan kelembagaan, pencapaian standar mutu ISO 9001:2008 
serta internasionalisasi lembaga. Hibah penelitian kelembagaan di lingkungan 
FMIPA UNNES berupa penelitian terapan dan pengembangan yang berkaitan 
langsung dengan kebijakan untuk mewujudkan Visi dan Misi lembaga. Hasil 
penelitian seyogyanya dipublikasikan dalam bentuk buku yang ber ISBN/Hak 
Cipta atau jika dimungkinkan publikasi melalui seminar, diseminasi hasil-hasil 
penelitian, serta jurnal. Proposal ini merupakan jenis penelitian penugasan 
sehingga tidak dikompetisikan dan dalam pelaksanaannya dimonitoring dan 
evaluasi oleh tim reviewer yang ditetapkan  
 
3.2 Pengertian dan Tujuan 
 
Penelitian Kelembagaan adalah penelitian yang dilakukan oleh para kelompok 
dosen, kerjasama dosen dengan mahasiswa dan/atau pejabat yang mendapatkan 
penugasan dari pimpinan lembaga. Tujuan penelitian Kelembagaan adalah untuk 
menjawab permasalahan yang dihadapi lembaga dalam rangka mendukung visi, 
misi, dan tujuan lembaga. 
 
3.3 Luaran Penelitian 
 
Luaran dari Penelitian Kelembagaan ini adalah: 

a. Luaran Wajib berupa metode kerja lembaga, blueprint sistem lembaga, 
prototipe/purwarupa kinerja sistem lembaga, sistem informasi kinerja 
lembaga, kebijakan lembaga, dan atau model kinerja lembaga, yang 
berkaitan langsung dengan pengembangan kelembagaan. 

b. Luaran tambahan berupa Buku Ber-ISBN, publikasi di jurnal/prosiding 
 
3.4 Kriteria dan Pengusulan 
 

a. Ketua peneliti minimal S2 dan dengan jabatan fungsional minimal Lektor, 
yang mendapatkan tugas dari pimpinan lembaga.  

b. Ketua peneliti tidak sedang terikat penelitian yang dikelola oleh Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNNES. 

c. Penelitian beranggotakan 2 sampai dengan 4 orang. 
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d. Dalam tahun yang sama Ketua tim peneliti hanya diperbolehkan 
mengusulkan satu proposal penelitian sebagai Ketua dan satu sebagai 
Anggota pada skim yang berbeda untuk sumber dana yang sama. 

e. Penelitian bersifat mono tahun. 
 
3.5 Sistematika Usulan Penelitian 
Usulan Penelitian Kelembagaan maksimum berjumlah 20 halaman (tidak 
termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis 
menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan 
ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut: 
HALAMAN SAMPUL 
HALAMAN PENGESAHAN  
DAFTAR ISI 
RINGKASAN 
Kemukakan masalah dan tujuan yang ingin dicapai serta target khusus yang ingin 
dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. 
Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang 
rencana kegiatan yang diusulkan. 
BAB 1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 
Memuat argumentasi atau pengungkapan faktor-faktor/gejala/konsep/dugaan 
yang menarik pentingnya penelitian dilakukan & diunggulkan lembaga dengan 
didukung temuan atau fakta yang mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. 
Perumusan Masalah 
Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti berdasarkan latar 
belakang yang telah diuraiakan sebelumnya. Dalam perumusan masalah dapat 
dijelaskan definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Uraian 
perumusan masalah sebaiknya dalam bentuk pertanyaan. 
Tujuan Penelitian 
Pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Tujuannya hendaknya spesifik, 
relevan dengan masalahnya dan terukur. 
Kontribusi Penelitian 
Diuraikan secara eksplisit kontribusi penelitian terhadap pengembangan IPTEKS, 
pengembangan institusi dan kebutuhan serta potensi masyarakat serta luaran 
yang ditargetkan. 
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan dan hasil-hasil penelitian yang 
pernah dilakukan pada permasalahan yang sama atau relevan dan atau telah 
dipublikasikan di jurnal ilmiah. Kajian pustaka penting untuk mengetahui 
bagaimana hubungan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian 
yang sudah ada dan dapat mengetahui perbedaan untuk menghindari duplikasi. 
Rujukan dalam Tinjauan Pustaka diusahan menggunakan sumber primer dan 
jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan/atau bereputasi internasional. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 
Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan 
penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, 
rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk 
penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan 
yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran 
dan penarikan kesimpulan penelitian. 
BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 
Anggaran Biaya 
Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan format 
sebagai berikut. 

Tabel 1. Format Ringkasan Anggaran Biaya 
No. Jenis Yang Dikeluarkan Biaya Yang Diusulkan 

1. Honor Tim Peneliti (Maks 30%) 
Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, 
pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor 
operator, honor adm. penelitian, honor pembuat sistem 

 

2. Peralatan Penunjang (maks 40%) 
Jasa/Sewa  untuk  peralatan/mesin/ruang  laboratorium,  
kebun percobaan, peralatan penunjang penelitian lainnya 

 

3. Bahan habis pakai (maks 60%) 
Pembelian bahan habis pakai (bahan pembuatan purwarupa 
produk/TTG atau ATK kegiatan FGD/workshop), bahan 
laboratorium. 

 

4. Perjalanan (maks 40%) 
Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, biaya akomodasi- 
konsumsi, perdiem/lumpsum. 

 

5. Lain-lain : adm (maks 10%) 
Fotocopy, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, 
biaya publikasi (Jurnal/Seminar/KI/buku ISBN) 

 

 Jumlah Total 100%  

 
Catatan: mohon bagi peneliti dapat memperhitungkan beban pajak diluar 
honorarium yang harus ditanggung. 
Jadwal Penelitian 
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 (satu) 
tahun dalam bentuk bar chart. 
DAFTAR PUSTAKA 
Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad 
nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. 
Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama 
jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut 
dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan 
dalam Daftar Pustaka. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN  
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian 
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas 
Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota 
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti 

 
3.6 Anggaran Biaya Penelitian 
Anggaran biaya Penelitian Kelembagaan berasal dari dana PNPB/DIPA FMIPA 
UNNES. Peneliti dapat menambah biaya yang bersumber dari dana lain misalnya 
dengan kerjasama dengan industri atau lembaga pemerintah/swasta. 
 
3.7 Pelaksanaan Dan Pelaporan 
 
Pelaksanaan Penelitian Kelembagaan dipantau dan dievaluasi oleh penilai 
internal UNNES. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan 
kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap 
peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal 
sebagai berikut: 
 
3.7.1 Pelaksanaan 
 

a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Menu Catatan 
Harian Penelitian (logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin 
terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian di dalam 
sipp.unnes.ac.id 

b. Mengunggah Instrumen Penelitian ke dalam sipp.unnes.ac.id 
c. Membuat laporan kemajuan yang telah disahkan oleh Dekan FMIPA 

dalam bentuk PDF dan diunggah ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan 
sistematika seperti Lampiran. Laporan Kemajuan, Catatan Harian dan 
Laporan Penggunaan Anggaran 70% (Hasil unduhan dari sipp.unnes.ac.id) 
dikumpulkan pada saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi, masing-masing 
1 (satu) Eksemplar. 

 
3.7.2 Pelaporan 
 

a. Mengunggah Laporan Akhir Penelitian yang telah disahkan oleh Ketua 
LP2M ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan ekstensi *.pdf dengan 
sistematika seperti Lampiran  

b. Mengunggah Artikel hasil penelitian ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan 
ekstensi *.pdf, 

c. Mengunggah Laporan Penggunaan Anggaran 100% ke dalam 
sipp.unnes.ac.id dengan ekstensi *.pdf, 
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d. Mengunggah dokumen luaran hasil penelitian ke Menu Input Tri Dharma 
di dalam sipp.unnes.ac.id, 

e. Mengumpulkan Laporan Akhir Penelitian dengan sistematika seperti 
Lampiran sebanyak 2 (dua) eksemplar, 

f. Mengumpulkan Artikel hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar, 
g. Mengumpulkan Catatan harian (hasil unduhan dari sipp.unnes.ac.id) 

sebanyak 1 (satu) eksemplar, 
h. Mengumpulkan Nota Persetujuan Evaluator sebanyak 2 (dua) eksemplar, 
i. Mengumpulkan Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian 100% sebanyak 

1 (satu) eksemplar, dan menyimpan bukti-bukti nota/kuitansi 
penggunaan  anggaran 

j. Mengumpulkan bukti luaran hasil penelitian, masing-masing luaran 
sebanyak 1 (satu) eksemplar. 
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Lampiran 1. Halaman Sampul Proposal Penelitian Kelembagaan (Warna Abu-Abu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

USULAN PENELITIAN KELEMBAGAAN 
 

 

JUDUL PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 

TIM PENGUSUL 
(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN) 

 
 
 
 

 
 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  

Bulan,Tahun 
 

 

 

PENELITIAN KELEMBAGAAN 
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Lampiran 2. Halaman Pengesahan Usulan Penelitian Kelembagaan 
HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN KELEMBAGAAN 

Judul Penelitian    :  
Kode/ Nama Rumpun Ilmu    :  
Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap dan Gelar    :  
b. NIDN                                                     :  
c. Jabatan Fungsional                            :  
d. Program Studi                                    :  
e. Fakultas/Jurusan                                :  
f. Alamat Surel (e-mail)                         :  

Anggota Peneliti (1) 
a. Nama Anggota                                  :  
b. NIDN                                                   :  
c. Program Studi                                   :  
d. Fakultas/ Jurusan                             : 

Anggota Peneliti (2) 
a. Nama Anggota                                  :  
b. NIDN                                                   :  
c. Program Studi                                   :  
d. Fakultas/ Jurusan                             : 

Kerjasama dengan Institusi Lain          :  
a.   Nama Istitusi                                    :  
b.   Alamat                                                :  
c.   Telepon/Fax/E-mail                          : 

Staff Pendukung Penelitian                   : .... orang  
Mahasiswa terlibat Penelitian  :1……....(Nama, NIM) 
        2……….(Nama, NIM)  
Biaya yang dipelukan    : 

a.  Sumber dari FMIPA   : Rp.  
b.  Sumber Lain, sebutkan ……..   : Rp. 

Jumlah                                             : Rp. 
(………………………………………………………) 

Semarang,  
Mengetahui      Ketua Peneliti 
Dekan FMIPA Unnes 
 
.......................................    .............................................. 
NIP       NIP 

Menyetujui 
Ketua LP2M Unnes 
........................................ 
NIP 
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Lampiran 3. Formulir Penilaian Usulan Proposal Penelitian Kelembagaan 
FORMULIR PENILAIAN USUL PROPOSAL PENELITIAN KELEMBAGAAN 

Judul Penelitian                                 :  
Ketua Peneliti                                          : 
Anggota Peneliti             :            orang 
Biaya yang diusulkan                            : Rp.  
Biaya yang disetujui                               : Rp. 

No KRITERIA INDIKATOR PENILAIAN 
BOBOT 

(%) 
SKOR NILAI 

 
 

1 

 
 
Rumusan Masalah 

Judul 
Kemengapaan riset Keterkaitan 
dengan lembaga Perumusan 
Masalah 

 
 

20 

  

 
2 

Tujuan dan Manfaat 
Hasil 
Penelitian 

Tujuan 
Manfaat 

 
25 

  

 
 

3 

 
 
Kajian Teori 

Relevansi (state of the art) 
Kebaruan 
Kajian Penelitian Terdahulu 

 
 

20 

  

 
4 

 
Metode Penelitian 

Kesesuaian metode dengan 
masalah dan tujuan penelitian 

 
20 

  

 
5 

 
Fisibilitas Peneliti 

Rencana dan jadwal 
Manajemen organisasi pelaksana 
Rencana Biaya dan Lain-lain 

 
15 

  

JUMLAH 100   

 
Setiap kriteria diberi skor : 1, 2, 3 atau 5, 6, 7 
( 1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = sedang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik.) 
Hasil Penilaian : Diterima / Ditolak *) 
Alasan Penolkan : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o 
Nilai = Bobot x skor 
Batas penerimaan (passing grade) = 500 
 
Catatan Penilai             : ............................................................................................. 
 

Penilai, 
 
 
………………………. 
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Lampiran 4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian Kelembagaan 
 

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN KELEMBAGAAN 
Judul Penelitian                                      :  
Peneliti Utama                                        :  
 

 
No 

 
Komponen Penilaian 

 
Keterangan 

 
Bobot 

(%) 

 
Skor 

 
Nilai 

1 Publikasi ilmiah / jurnal tidak 
ada 

draf Submitted accepted published 10   

     

 
2 

Sebagai pemakalah 
dalam temu ilmiah lokal 
/ nasional 

tidak 
ada 

draf Terdaftar sudah dilaksanakan  
20 

  

    

 
3 

 
Bahan ajar 

 
tidak 
ada 

 
draf 

Diproses 
penerbit 
(editing) 

 
sudah terbit 

 
20 

  

    

 
 

4 

model/purwarupa/ 
desain/ rekayasa 
sosial/kebijakan/sistem 
informasi/KI 

tidak 
ada 

draf Produk penerapan  
 

50 

  

    

 Jumlah 100   

 
Komentar Penilai: 
................................................................................................................................... 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 
 
Tanda tangan 

 
(Nama Lengkap) 
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Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik). 
Pemberian  skor penilaian disesuaikan dengan melihat  target yang direncanakan dengan capaian 
pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai 
acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut. 
1. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = submitted, 3 = 

draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap published/accepted). 
2. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = 

terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah 
pada temu ilmiah internasional). 

3. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang 
direncanakan sampai pada tahap sudah terbit). 

4. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = 
produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan). 
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Lampiran 5. Formulir Seminar Hasil Hibah Penelitian Kelembagaan 
PENILAIAN SEMINAR HASIL HIBAH PENELITIAN KELEMBAGAAN 

 
Judul Penelitian                                    :  
Ketua Peneliti                                      :  
 

No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai 

1 Luaran: 
• model/purwarupa/ desain/ rekayasa 
sosial/kebijakan/sistem informasi/pengayaan 
• Buku Ber-ISBN 

50   

2 Tingkat pemanfaatan hasil penelitian 35   

3 Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil 15   

Jumlah 100   

Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 
7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
................................................................................................................................... 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 
 
Tanda tangan 
 
(Nama Lengkap) 
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BAB 4 
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 
4.1 Pendahuluan 
 
Paradigma dalam kegiatan pengabdian Pada Masyarakat ini bersifat problem 
solving, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) 
dengan sasaran yang tidak tunggal dan bila mungkin melibatkan beberapa 
stakeholder. Khalayak sasaran program PPM adalah: 
 

1. Masyarakat yang produktif secara ekonomi (usaha mikro); 
2. Masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat 

menjadi wirausahawan; 
3. Masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat biasa). 
4. Lembaga pendidikan 
5. Lembaga pemerintahan 

 
4.2 Tujuan 
 
Tujuan program pengabdian kepada masyarakat adalah: 

1. Membentuk/memberdayakan sekelompok masyarakat yang mandiri 
secara ekonomi; 

2. Membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamana dalam kehidupan 
bermasyarakat; 

3. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau 
keterampilan lain yang dibutuhkan masyarakat. 

4. Membantu lembaga pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa 
5. Membantu aparat pemerintahan melaksanakan birokrasi pemerintahan 

 
4.3 Luaran 
 
Luaran program pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: 

1. Luaran wajib yaitu artikel yang dipublikasikan melalui seminar maupun 
jurnal atau publikasi media cetak/online. 

2. Luaran tambahan: metode; model; TTG; purwarupa; kebijakan, rekayasa 
sosial, buku ber-ISBN atau produk iptek-sosbud lainya yang dilindungi KI 

 
4.4 Kriteria dan Pengusulan 
 
Kriteria dan persyaratan umum pengusulan hibah pengabdian kepada 
masyarakat adalah: 

1. Pengusul adalah dosen FMIPA UNNES; 
2. Jangka waktu pengabdian minimum 6 bulan dan maksimum 8 bulan; 
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3. Jumlah tim pelaksana maksimum 5 (lima) orang diutamakan multidisiplin, 
disarankan melibatkan tendik fungsional; 

4. Dana pengabdian maksimum Rp 5.000.000,-; 
5. Melibatkan mitra (UMKM, Lembaga pendidikan, Lembaga Pemerintahan, 

DUDI, kelompok masyarakat); 
6. Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan pada skema dan 

tahun yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota; 
7. Wajib melibatkan 2 mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat. 
8. Usulan pengabdian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan 

ukuran Maksimum 5 MB dan kemudiandiunggah ke sipp.unnes.ac.id . 
 
4.5 Sistematika Usulan 
 
Usulan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat maksimum berjumlah 20 halaman 
(tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang 
ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 
spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut. 
HALAMAN SAMPUL 
HALAMAN PENGESAHAN  
DAFTAR ISI 
RINGKASAN (maksimum satu halaman) 
Kemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan 
dipakaidalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan 
secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis 
dengan jarak satu spasi. 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini diuraikan analisis situasi yang mencakup hal-hal berikut.  

a. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan 
1. Uraikan aspek produksi dan manajemen usaha mitra. 
2. Ungkapkan selengkap mungkin termasuk seluruh persoalan yang 

dihadapi mitra  
b. Untuk Masyarakat Calon Pengusaha 

1. Jelaskan potensi dan peluang usahanya. 
2. Uraian juga dikelompokkan menjadi aspek produksi dan 

manajemen usaha. 
3. Ungkapkan seluruh persoalan keberadaan sumberdaya saat ini.  

c. Untuk Kelompok Masyarakat 
1. Jelaskan aspek sosial, budaya, religi, kesehatan, mutu layanan atau 

kehidupan bermasyarakat. 
2. Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini (konflik, 

sertifikat tanah, kebutuhan air bersih, premanisme, buta bahasa 
dan lain-lain). 
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3. Permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra.  
d. Untuk Lembaga Pendidikan 

1. Uraikan aspek permasalahan Lembaga pendidikan mitra. 
2. Ungkapkan selengkap mungkin termasuk seluruh persoalan yang 

dihadapi mitra 
3. Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam 

menentukan persoalanprioritas yang disepakati untuk diselesaikan 
selama pelaksanaan program PPM 

4. Usahakan permasalahannya bersifat spesifik, konkret serta benar-
benar merupakan permasalahan prioritas mitra. 

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET DAN LUARAN 
a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan 
prioritas permasalahan. 

b. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana 
kegiatan baik dalam 

c. Aspek produksi maupun manajemen usaha (atau dua aspek utama).   
Jika luaran berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, 
nyatakan juga spesifikasinya. 

d. Buatlah target capaian luaran seperti tersebut di bawah : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator capaian: 
1.   Isi dengan tidak ada, draf, submited, reviewed, accepted/publish 
2.   Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit 
3.   Isi dengan ada atau tidak ada 
4.   Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan 
5.   Isi dengan ada atau tidak ada 
6.   Isi dengan ada atau tidak ada 
7.    Isi dengan tidak ada, terdaftar, atau granted 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan solusi yang ditawarkan untuk 
mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini. 

No. JenisLuaran 
Indikator 
Capaian 

1. Publikasi ilmiah di jurnal/ proseding  

2. Publikasi pada media (cetak/elektronik)  

3. Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak pada bidang 
ekonomi 

 

4. Peningkatan kualitas & kuantitas produk  

5. Peningkatan pemahaman & ketrampilan masyarakat  

6. Peningkatan ketentraman / kesehatan masyarakat  

7. HKI (paten, hak cipta, merk dagang, desain produk dsb)  
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a. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan, penentuan permasalahan prioritas 
mitra baik produksi maupun manajemen yang disepakati bersama. 

b. Untuk Kelompok Calon Wirausaha Baru, penentuan permasalahan 
prioritas mitra baik produksi maupun manajemen untuk berwirausaha 
yang disepakati bersama. 

c. Untuk Masyarakat Umum, nyatakan persoalan prioritas mitra dalam 
aspek sosial, budaya, religi, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat. 

d. Untuk Lembaga Pendidikan, nyatakan persoalan prioritas dan 
penanganannya secara bersama, 

e. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkanuntuk menyelesaikan 
persoalan mitra 

f. program yang telah disepakati bersama untuk kedua aspek utama dalam 
kurun waktu realisasi PPM, 

g. Uraikan prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang 
ditawarkan, 

h. Tuliskan rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah solusi atas 
persoalan pada kedua aspek utama, 

i. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program, 
j. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana kegiatan 

baik dalam aspek produksi maupun manajemen usaha (atau dua aspek 
utama), dan 

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

BAB 4. KELAYAKAN PENGABDI 
Hal-hal yang harus dilakukan pada bagian ini adalah sebagai berikut. 

a. Uraikan kinerja lembaga pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan 
PPM satu tahun terakhir. 

b. Jelaskan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh 
persoalan atau kebutuhan mitra, dan nyatakan siapa pakarnya masing-
masing. 

BAB 5. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
Anggaran Biaya 
Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan format 
pada Lampiran. Ringkasan anggaran biaya yang diajukan dalam bentuk tabel 
dengan komponen berikut. 
Format Ringkasan Anggaran Biaya 

No. Jenis Yang Dikeluarkan Biaya Yang Diusulkan 

1. Honor Tim Peneliti (Maks 30%) 
Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, 
pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor 
operator, honor adm. penelitian, honor pembuat sistem 

 

2. Peralatan Penunjang (maks 40%) 
Jasa/Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, 
kebun percobaan, peralatan penunjang penelitian lainnya 
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3. Bahan habis pakai (maks 60%) 
Pembelian bahan habis pakai (bahan pembuatan 
purwarupa produk/TTG atau ATK kegiatan FGD/workshop), 
bahan laboratorium. 

 

4. Perjalanan (maks 40%) 
Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, biaya 
akomodasi- konsumsi, perdiem/lumpsum. 

 

5. Lain-lain : adm (maks 10%) 
Fotocopy, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, 
biaya publikasi (Jurnal/Seminar/KI/buku ISBN) 

 

 Jumlah Total 100%  

 
Jadwal Kegiatan 
Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dan sesuai dengan format pada 
Lampiran 
DAFTAR PUSTAKA 
Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan 
abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 
dikutip dan diacu dalam usulan pengabdian yang dicantumkan dalam Daftar 
Pustaka. 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul yang telah 
ditandatangani 
Lampiran 2. Gambaran Ipteks yang akan ditransfer kepada mitra.  
Lampiran 3. Peta Lokasi Wilayah mitra. 
Lampiran 4.Surat Pernyataan Mitra Untuk Bekerjasama 

 
4.6 Sumber Pendanaan 
Sumber dana Pengabdian dapat berasal dari: 

a. DIPA FMIPA UNNES; dan 
b. Dana kerjasama dengan industri, atau lembaga pemerintah/swasta. 

 
4.7 Seleksi & Evaluasi Proposal 
 
Seleksi dan evaluasi proposal Hibah Pengabdian pada masyarakat (PPM) 
dilakukan dengan online. Formulir evaluasi proposal online yang dilengkapi 
dengan komponen penilaiannya mengacu pada Lampiran 
 
4.8 Pelaksanaan dan Pelaporan 
 
Pelaksanaan hibah PPM akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal. Hasil 
pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan LP2M melalui sipp.unnes.ac.id. 
Selanjutnya penilai LP2M melakukan pemantauan dan evaluasi terpusat 
terhadap pelaksanaan pengabdian pada perguruan tinggi setelah menelaah hasil 
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monitoring dan evaluasi internal yang masuk dalam sipp.unnes.ac.id. Hasil 
penilaian evaluasi terpusat diunggah ke sipp.unnes.ac.id. Pada akhir pelaksanaan 
pengabdian, setiap pelaksana melaporkan kegiatan hasil pengabdian dalam 
bentuk kompilasi luaran pengabdian. Setiap pelaksana wajib melaporkan 
pelaksanaan pengabdian dengan melakukan hal-hal berikut : 
 
4.8.1 Pelaksanaan 

1. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Menu Catatan 
Harian Penelitian (logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin 
terhitung sejak penandatanganan perjanjian pengabdian di dalam 
sipp.unnes.ac.id, 

2. Membuat laporan kemajuan yg telah disahkan oleh Dekan FMIPA dalam 
bentuk PDF dan diunggah ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan sistematika 
seperti Lampiran. Laporan Kemajuan, Catatan Harian dan Laporan 
Penggunaan Anggaran 70% (Hasil unduhan dari sipp.unnes.ac.id.) 
dikumpulkan pada saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi, masing-masing 
1 (satu) Eksemplar. 

 
4.8.2 Pelaporan 

1. Mengunggah Laporan Akhir Pengabdian yang telah disahkan oleh Ketua 
LP2M ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan ekstensi *.pdf dengan 
sistematika seperti Lampiran  

2. Mengunggah Artikel hasil pengabdian ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan 
ekstensi *.pdf, 

3. Mengunggah Laporan Penggunaan Anggaran 100% ke dalam 
sipp.unnes.ac.id dengan ekstensi *.pdf, 

4. Mengunggah dokumen luaran hasil pengabdian ke Menu Input Tri 
Dharma di dalam sipp.unnes.ac.id, 

5. Mengumpulkan Laporan Akhir Pengabdian dengan sistematika seperti 
Lampiran sebanyak 2 (dua) eksemplar, 

6. Mengumpulkan Artikel hasil pengabdian sebanyak 1 (satu) eksemplar, 
7. Mengumpulkan Catatan harian (hasil unduhan dari SIPP) sebanyak 1 

(satu) eksemplar, 
8. Mengumpulkan Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian 100% sebanyak 

1 (satu) eksemplar, dan menyimpan bukti-bukti nota/kuitansi 
penggunaan  anggaran 

9. Mengumpulkan bukti luaran hasil pengabdian, masing-masing luaran 
sebanyak 1 (satu) eksemplar. 
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USULAN PROGRAM  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL PENGABDIAN 
 

 

TIM PENGUSUL 
(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  

Bulan,Tahun 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lampiran 1.  Halaman Sampul Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen 
(Warna Hijau) 
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Lampiran 2. Format Halaman Pengesahan Pengabdian Pada Masyarakat 
 

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 
 
Judul Pengabdian    :  
Nama Mitra Program PPM                           :  
Ketua Tim Pengusul 

a. Nama                                                         : 
b. NIP                                                             : 
c. Jabatan/Golongan                           :  
d. Program Studi                                          :  
e. Perguruan Tinggi                                     : 
f. Bidang Keahlian                                   : 
g. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel             : 

Anggota Tim Pengusul 
a. Jumlah Anggota                                       :            orang,  
b. Nama Anggota I/bidang keahlian         : 
c.  Nama Anggota II/bidang keahlian       : 
d. Mahasiswa yang terlibat                        :            orang 

Lokasi Kegiatan/Mitra (1) 
a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan)        :  
b. Kabupaten/Kota                                      :  
c. Propinsi                                                    :  
d. Jarak PT ke lokasi mitra (Km)                : 

Luaran yang dihasilkan                                      : 
Jangka waktu Pelaksanaan                                 :            Bulan 
Biaya Keseluruhan                                               : Rp. 
- Dari FMIPA UNNES                                           : Rp. 
- Sumber lain (sebutkan ….)                   : Rp.  
 
Mengetahui,                                                                    Kota, tanggal-bulan-tahun 
Dekan FMIPA UNNES                                                       Ketua Tim Pengusul 
 
 
( Nama Lengkap)      (Nama lengkap) 
NIP       NIP   

Menyetujui 
Ketua LP2M UNNES 

 
 

  ( Nama Lengkap)  
  NIP
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Lampiran 3.Formulir Evaluasi Dokumen Usulan Program Pengabdian kepada 
Masyarakat 

 
FORMULIR PENILAIAN USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
Judul Kegiatan   : 
Ketua Tim Pelaksana  : 
NIP    : 
Program Studi   : 
Biaya    : Rp. 

 
No. 

 
Kriteria 

 
Skor 

 
Bobot 

 
Nilai 

Justifikasi 
Penilaian 

 
1. 

Analisis Situasi (Kondisi eksisting Mitra, Persoalan yang 
dihadapi mitra) 

  
20 

  

 
2. 

Permasalahan Mitra (Kecocokan permasalahan dan program 
serta kompetensi tim) 

  
15 

  

 
3. 

Target Luaran (Jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan 
yang diusulkan) 

  
20 

  

 
4. 

Ketepatanmetodependekatanuntukmengatasipermasdalahan, 
rencanakegiatan, kontribusipartisipasimitra 

  
15 

  

 
5. 

Kelayakan (Kualifikasi Tim Pelaksana, Relevansi Skill Tim, 
Sinergisme Tim, Pengalaman Kemasyarakatan, Organisasi Tim, 
Jadwal Kegiatan, Kelengkapan Lampiran) 

  
20 

  

 
6. 

Biaya Pekerjaan Kelayakan Usulan Biaya (Honorarium 
(maksimum 30%), Bahan Habis, Peralatan, Perjalanan, Lain- 
lain pengeluaran) 

  
10 

  

 Total  100   

Keterangan: Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1: sangat buruk sekali; 2: buruk sekali; 3: buruk; 
5: baik; 6: baik sekali; 7: istimewa) 
Nilai = skor x bobot 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai 
 
 
 
……………………………………….. 
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Lampiran 4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Program Pengabdian kepada 
Masyarakat 
 

MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
Judul Kegiatan   : 
Ketua Tim Pelaksana  : 
NIP    : 
Program Studi   : 
 

No Kriteria 
Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

 
 

1 

Publikasi ilmiah di 
jurnal/prosiding 

draf submitted 
revie
wed 

accepte
d 

published  
 

20 
  

Publikasi pada media 
masa(cetak/elektronik) 

tidak 
ada 

draf editing 
sudah 
terbit 

 
 
 
 

2 

Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak 
dalam bidang ekonomi 

tidak ada ada 
 
 
 
 

60 

  

Peningkatan kuantitas dan kualitas produk tidak ada ada 

Peningkatan pemahaman dan ketrampilan 
masyarakat 

tidak ada ada 

Peningkatan ketentraman /kesehatan 
masyarakat (mitra masyarakat umum) 

tidak ada ada 

 
 
 
 
 
 

3 

Jasa, model, rekayasa sosial, 
sistem, produk/ barang 

tidak 
ada 

draf produk penerapan 
 
 
 
 
 
 

10 

  

Hak kekayaan intelektual 
(paten, paten sederhana, hak 
cipta, merek dagang, rahasia 
dagang, desain produk 
industri, perlindungan 
varietas tanaman, 
perlindungan topografi). 

tidak 
ada 

 
draf 

terdaftar granted 

4 Buku ajar 
tidak 
ada 

draf editing 
sudah 
terbit 

10   

Jumlah 100   

Keterangan: 
Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 
7 = sangat baik) Nilai : bobot × skor 
Komentar Penilai: 
…………………………………………………………………………………… 

Kota, tanggal bulan tahun 
Penilai, 
 
(Nama Lengkap) 
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LAMPIRAN –LAMPIRAN UMUM 
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Lampiran A. Justifikasi Anggaran Biaya 
1. Honorarium 
 

Honor Honor/Jam (Rp) 
Waktu 

(Jam/minggu) 
Minggu Total (Rp) 

Koordinator 
Anggota 1 
Anggota 2 

    

Sub Total  

 
2. Bahan habis dan peralatan 

 

Bahan/Alat 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

HargaSatuan 
(Rp) 

Total (Rp) 

 
 
 

    

Sub Total  
 
3. Transport/Perjalanan 

 

Kegiatan 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

Harga Satuan 
(Rp) 

Total (Rp) 

 
 
 

    

Sub Total  

 
4. Lain-lain 

 

Uraian Justifikasi Kuantitas Harga Sat. (Rp) Total (Rp) 

 
 
 

    

Sub Total  
 
5. Biaya Peralatan Penunjang (Jasa/Sewa) 

 

Uraian Justifikasi Harga Sat. (Rp) Total (Rp) 
    

    

Sub Total  
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Lampiran B. Susunan Organisasi Tim Peneliti/ Pengabdi 
 

No Nama/NIDN/NIP Prodi/Fakultas Bidang Ilmu 
Alokasi waktu 
(jam/minggu) 

Uraian Tugas 

1      

2      

3      
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Lampiran C. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti/ Pengabdi 
 

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA PENELITI/ PENGABDI 
A.  Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)  

2 Jenis Kelamin  L/P 

3 Jabatan Fungsional  

4 NIP  

5 NIDN  

6 Tempat dan Tanggal Lahir  

7 Alamat Rumah  

8 Nomor Telepon/ Faks/ HP  

9 Alamat kantor  

10 Nomor Telepon/ Faks  

11 Alamat Email  

12 Lulusan yang telah dihasilkan  S-1=  S-2=  S-3= 

13 Mata Kuliah yang Diampu 1  

  2  
  3  
  4 Dst. 

 
B.   Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 
Nama Perguruan Tinggi    
Bidang Ilmu    
Tahun Masuk–Lulus    
Judul Skripsi/ Thesis/Disertasi    
NamaPembimbing/ Promotor    

 
C.   Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

 
D.  Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jml (JutaRp) 

     

     

     
     

 

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jml (JutaRp) 
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E. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar 
Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No 
NamaPertemuanIlmiah/ 

seminar 
Judul Artikel IImiah 

Waktu dan 
Tempat 

    

    
    

 
F.   Pengalaman Menulis Buku Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No JudulBuku Tahun Jumlahhalaman Penerbit 

     

     
 
G.  Pengalaman Memperoleh HAKI Dalam Jurnal 5 TahunTerakhir 

No Judul /Tema HAKI Tahun Jenis Nomor P/ID 
     
     
 
H.  Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Dalam 5 Tahun 
Terakhir 

No 
Judul/Tema Jenis Rekayasa 
Sosial Lainnya yang telah 

diterapkan 
Tahun 

Tempat 
Penerapan 

Respon 
Masyarakat 

     
     
 
I.    Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir 

No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

1    
2    
3    

 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan penelitian/pengabdian kepada masyarakat, tahun 
anggaran 2019. 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 
(Tandatangan) 
 
Pengusul 
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Lampiran D. Surat Pernyataan Ketua Peneliti/ Pengabdi 
 
 
 
 
 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS  
 

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/ PENGABDI 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama                                          :  
NIDN/NIP                                   :  
Pangkat/Golongan                   :  
Jabatan Fungsional                  : 
 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: 
(TULISKAN JUDUL PENELITIAN/ PENGABDIAN) 
 
 
yang diusulkan dengan skema (Tuliskan Skema Penelitian/ Pengabdian) untuk 
tahun anggaran 2019 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh 
lembaga/sumber dana lain. 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah saya terima ke kas 
negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 
Mengetahui,                                                                   Yang menyatakan,  
Ketua LPPM UNNES 
 
(tandatangan) 
 
Dr. Suwito Eko Pramono M.Pd.                                 Nama lengkap 
NIP. 195809201985031003                                   NIP. 
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Lampiran E. Format Catatan harian (Logbook) 
 
Logbook disusun dalam bentuk tabel baris dan kolom dalam sebuah buku besar 
yang meliputi komponen-komponen: Nomor, Hari dan tanggal, jenis kegiatan, 
hasil kegiatan dan keterangan/penggunaan anggaran. Seperti digambarkan 
dalam tabel berikut; 
 

No Hari/tanggal Kegiatan Hasil Kegiatan 
Keterangan/ 

Anggaran 
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Lampiran F. Laporan Kemajuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN/ PENGABDIAN (SKEMA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDUL PENELITIAN/ PENGABDIAN 
 
 
 
 
 
 
 
TIM PENGUSUL 
 

 

 

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN/ PENGABDIAN  
(SKEMA) 

 
 

 

 

JUDUL PENELITIAN/ PENGABDIAN 
 
 
 

TIM PENGUSUL 
(NamaKetua dan Anggota, lengkap dengan gelar dan NIDN) 

 

 

Dibiayai oleh : 
………………………. 

 

 

 

FAKULTAS MIPA 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

BULAN, TAHUN 
 

Kode/Nama Rumpun Ilmu 
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Sistematika Laporan Kemajuan: 
 

HALAMAN SAMPUL  
HALAMAN PENGESAHAN  
RINGKASAN 
PRAKATA 
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN  
BAB 1. PENDAHULUAN 
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  
BAB 4. METODE 
BAB 5. HASILYANG DICAPAI 
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 
BAB 7.  KESIMPULAN DAN SARAN 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 

1.     Artikel ilmiah (draft, bukti status submission atau    reprint), jika ada. 
2.     Produk 
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Lampiran G. Laporan Akhir Penelitian/ Pengabdian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LAPORAN AKHIR PENELITIAN/ PENGABDIAN (SKEMA) 
 

 

JUDUL 
 
 
 
 

TIM PENGUSUL 
(NamaKetua dan Anggota, lengkap dengan gelar dan NIDN) 

 
 
 
 
 

Dibiayai oleh : 
………………………….. 

 

 
FAKULTAS MIPA 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
BULAN, TAHUN 

 

Kode/Nama  Rumpun Ilmu 
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Sistematika Laporan Akhir 

 
HALAMAN SAMPUL 
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2)  
RINGKASAN 
PRAKATA 
DAFTARISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN  
BAB 1. PENDAHULUAN 
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT  
BAB 4. METODE 
BAB 5. HASILDAN PEMBAHASAN  
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN  
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 

1. Instrumen penelitian 
2. Personalia tim peneliti/ Pengabdi 
3. Surat Perjanjian Penelitian/ Pengabdian 
4. Artikel ilmiah (draft, bukti status submission atau reprint) 
5. Dokumentasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

57 

 

Lampiran H. Format Keterangan Keanggotaan Pusat Kajian 
 

SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN PUSAT KAJIAN  
 
Terkait proposal penelitian berjudul : (Tuliskan judul penelitian) yang disusun 
oleh: 
 

No Nama NIP Keterangan 

1.   Ketua peneliti 

2.   Anggota 1 

3.   dst 

 
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tim peneliti tersebut di atas adalah  
anggota Pusat Kajian…. (tuliskan nama pusat kajian).  
Demikian keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 
Mengetahui,                                                                   Yang menyatakan,  
Dekan FMIPA UNNES     Ketua Pusat Kajian…… 
 
(tanda tangan) 
 
Prof. Dr. Sudarmin, M.Si.                                  Nama lengkap 
NIP. 196601231992031003                                   NIP. 
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