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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP Umuslim telah dapat diselesaikan.

Buku pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FKIP

Umuslim ini disusun dalam rangka menyiapkan dokumen untuk pengembangan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim (FKIP Umuslim). Buku

pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FKIP Umuslim ini

juga merupakan penjabaran dari tujuan eksistensi FKIP Umuslim dalam bentuk visi,

misi dan tujuan dan arah pembangunan ke depan; oleh karena itu buku pedoman

pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FKIP Umuslim ini disusun

dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi peneliti dan pelksana

PkM dalam melakukan penelitian dan pengembangan kepada masyarakat.

Buku pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FKIP

Umuslim ini baik secara format maupun substansi disusun mengacu kepada surat

keputusan SK Dekan FKIP Umuslim Nomor: 173.a/SK/FKIP-Umuslim/PP.2018

tentang Tim Penyusunan Buku pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat FKIP Umuslim di lingkungan FKIP Umuslim. Penyusunan juga telah

dilakukan dengan cermat dan memperhatikan segala potensi yang ada di FKIP serta

memperhatikan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII (Tahun 2018) Ristekdikti dan perkembangan

regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Tahapan penyusunan Buku

pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FKIP Umuslim

diawali dengan membuat draf awal oleh Tim Penyusun, kemudian diadakan rapat yang

melibatkan: Dekan, wakil dekan, ketua-ketua prodi/sekretaris, dan kabag. Pengajaran

dalam lingkup FKIP Umuslim.
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Diharapkan dengan tersusunnya Buku pedoman pelaksanaan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat FKIP Umuslim ini akan dapat melaksanakan

pengembangan di FKIP Umuslim dengan baik. serta ikut menyiapkan diri untuk

mencapai visi dan misi Universitas Almuslim.

Kepada Tim Penyusun dan Ketua Program Studi, seluruh dosen dan karyawan di

lingkungan FKIP Umuslim, serta segenap unsur yang telah turut berpartisipasi dalam

penyusunan Buku pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

FKIP Umuslim ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya.

Matangglumpangdua, 20 April 2018

Dekan,

Drs. M. Taufiq, M. Pd.

NIP. 19690710 199412 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Panduan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

FKIP Umuslim tahun 2018 adalah sebuah buku yang disusun untuk memberikan arahan bagi

dosen FKIP dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Program

penelitian dosen dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan

mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian

di perguruan tinggi. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Dikti,

penelitian ini merupakan salah satu skim penelitian yang pengelolaannya dilakukan oleh

fakultas. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan kepekaan meneliti

sehingga menjadi peneliti mandiri, menghasilkan bahan ajar dan publikasi ilmiah, serta

menumbuhkan budaya meneliti produktif yang senantiasa mempublikasikan hasil penelitiannya

pada jurnal ilmiah, baik lokal maupun nasional yang terakreditasi.

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44

tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar

Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan,

ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada

Masyarakat. Kemudian dalam Pasal 55 disebutkan juga bahwa Standar hasil pengabdian kepada

masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam

menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan iptek guna memajukan kesejahteraan umum

dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

FKIP Umuslim sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang kependidikan, maka

sasaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus memiliki karakteristik

yang sangat spesifik, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang mencakup pendidikan informal,

formal dan nonformal. Dalam pelaksanaan program penelitian dan pengabdian diperlukan

adanya kerja sama, berbagi ide dan pengalaman di antara junior dengan senior, mulai dari

penyusunan proposal sampai dengan pelaksanaan, pelaporan, dan pengelolaan administrasi.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan,

penyuluhan, dan pendampingan. Dosen peneliti diharapkan melibatkan mahasiswa dalam

penelitian ini, minimal mahasiswa bimbingan skripsi atau bimbingan penasehat akademis. Hal
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ini dilakukan agar terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman meneliti antara dosen dengan

mahasiswa secara intens.

1.2 Tujuan

Penyusunan buku pedoman Penelitian dan PkM FKIP Umuslim bertujuan untuk

a. Untuk mengarahkan, membina, dan meningkatkan kemampuan dosen dalam kegiatan

penelitian dan pengabdian sesuai bidang keilmuannya

b. Mendorong dan meningkatkan minat para dosen/peneliti untuk menghasilkan penelitian dan

pengabdian yang bermutu dan dapat dipublikasikan pada jurnal terakreditasi skala nasional.

c. Meningkatkan kualitas kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen - dosen

FKIP Umuslim berbasis kebutuhan masyarakat.

1.3 Manfaat

Manfaat pedoman Penelitian dan PkM FKIP Umuslim adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kemampuan Perguruan Tinggi dalam penelitian, pengembangan, inovasi dan

penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembelajaran sesuai dengan bidang keahliannya

melalui penelitian dan PkM.

2. Menghasilkan pemecahan masalah masyarakat secara praktis sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

3. Meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan nasional.

4. Memandu proses kegiatan bagi peneliti dan pengabdi (dosen) dari rencana awal hingga

selesainya Penelitian dan PkM.

5. Membantu pimpinan dan tim review dalam mengkoordinasi kegiatan Penelitian dan PkM.

6. Membantu peningkatan jaminan mutu maupun kuantitas penelitian dan PkM dosen FKIP

Umuslim.
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BAB II
VISI MISI FKIP UMUSLIM

2.1 Visi dan Misi FKIP Umuslim

Visi :

Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul,

profesional dan islami di tingkat nasional.

Misi :
1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul,

professional dan islami di tingkat nasional.

2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan

menghasilkan inovasi di bidangpendidikan di tingkat nasional.

3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan

pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional.

4. Meningkatkan   budaya akademik yang kondusif   dan   terintegrasi   dengan

memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan.

5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan

pendidikan.

2.2 Tujuan FKIP Umuslim

1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, professional dan islami.

2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan

menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional

3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi

dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional.

4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan

memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.

5.Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka

pengembangan pendidikan.
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BAB III
FOKUS PENELITIAN DAN PkM FKIP UMUSLIM

Menghadapi tantangan era digital yang menuju ke revolusi industri 4.0, maka FKIP Umuslim yang menghasilkan tenaga pendidik yang

professional perlu adanya tuntutan perubahan yang dapat membawa wawasan dan kemampuan untuk bersaing demi memajukan dunia Pendidikan

yang Unggul, Professional dan Islami. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keprofesionalan tersebut adalah dengan melakukan beberapa

terobosan memelalui Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Penelitian dosen dan PkM. Adapun Rumusan fokus/topik penelitian dan PkM dapat dilihat

pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rumusan fokus/topik penelitian dan PkM “inovasi dan manajemen pendidikan yang unggul, professional dan islami”
Kompetensi
Keilmuan

Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan masalah Topik riset

Keguruan dan
ilmu pendidikan

1. Pencapaian mutu pendidikan
masih rendah khususnya di
Provinsi Aceh

Implementasi inovasi
pembelajaran yang meliputi
bahan ajar, media
pembelajaran, sumber ajar
dan model pembelajaran

Pengembangan inovasi
pembelajaran yang meliputi
bahan ajar, media
pembelajaran, sumber ajar
dan model pembelajaran

Inovesi pembelajaran

2. Masih terbatasnya
pemanfaatan IPTEK dalam
pendidikan

3 Rendahnya capaian Ujian
Kompetensi Guru (UKG)

Pengembangan diri Pengembangan
profesionalisme pendidik.

Pengembangan sumberdaya
manusia

4 Belum tercapainnya
Efektifitas, transparansi,
efesiensi dan akuntabilitas
pengelolaan pendidikan

Implementasi manajemen
berbasis sekolah

Peningkatan Efektifitas,
transparansi, efesiensi dan
akuntabilitas pengelolaan
pendidikan

Manajemen Pendidikan

5 Rendahnya keterlibatan
masyarakat dalam pendidikan

6 Rendahnya kesempatan bagi
peserta didik yang
berkebutuhan khusus untuk
memperoleh pendidikan

Implementasi kurikulum
berbasis inkulusi sesuai
dengan kebutuhan lokal

Pemerataan akses pendidikan
khusus untuk peserta didik
yang berkebutuhan khusus
dengan mengembangjan
kurikulum berbasis inklusi

Kurikulum
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Topik-topik Penelitian dan PkM haruslah mengangkat isu-isu strategis yang ada disekitar masyarakat dengan konsep pemikiran yang

dapat diimplementasikan. Dengan adanya implementasi tersebut masalah yang ada dapat terpecahkan melalui topik-topik riset yang inovatif dapat

mengembangkan sumber daya manusia terhadap menejemen pendidikan dan kurikulum Pendidikan. Fokus/topik penelitian dan PkM dapat

dideskripsikan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Fokus/topik penelitian dan PkM “inovasi dan manajemen pendidikan yang unggul professional dan islami”
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BAB IV
ROADMAP PENELITIAN DAN PkM FKIP UMUSLIM

Roadmap Penelitian menggambarkan peta jalan aktivitas penelitian yang telah dirancang (baik yang sudah dilakukan maupun yang akan

dilakukan) oleh peneliti dalam upaya mencapai target kepakarannya sebagai ilmuwan perguruan tinggi. Pada bagian ini harus ditunjukkan juga

bagaimana topik/substansi masalah yang akan diteliti benar-benar terkait dengan RIP, tidak melebihi 3 halaman. Roadmap penelitian dibuat

dalam bentuk diagram/peta/data lainnya serta betul-betul merupakan roadmap penelitian (bukan hanya rencana penelitian setiap tahun).

Adapun Roadmap penelitian inovasi dan manajemen pendidikan yang unggul professional dan islami dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Roadmap penelitian dan PkM ” inovasi dan manajemen pendidikan yang unggul professional dan islami”.
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BAB V
PENELITIAN DAN PkM FKIP UMUSLIM

5.1 Penelitian FKIP Umuslim

5.1.1 Mandiri

 Keanggotaan

1. Pengusul adalah dosen tetap FKIP Unimus yang masih aktif.

2. Ketua dan anggota peneliti harus memiliki NIDN.

3. Tim peneliti terdiri atas ketua dan anggota 1-3 orang.

4. Dosen diperbolehkan terlibat dalam satu judul penelitian sebagai ketua dan

dua judul sebagai anggota pada skim yang berbeda.

5. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian yang

dibiayai oleh DRPM Ditjen Dikti pada tahun yang sama.

6. Ketua peneliti adalah penanggungjawab utama dalam penelitian ini.

Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian,

penyampaian dalam pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta

pertanggungjawaban keuangan.

 Sumber Dana

Sumber dana dari peneliti dengan besaran dananya minimal Rp 3.500.000,00

(Tiga Juta Lima Ratus Rupiah).

 Output

Artikel hasil penelitian dipublikasi di jurnal FKIP, Jurnal Nasional dan

Internasional.

5.1.2 Hibah (Internal Umuslim)

 Keanggotaan

1. Pengusul adalah dosen tetap FKIP Unimus yang masih aktif.

2. Ketua dan anggota peneliti harus memiliki NIDN.

3. Tim peneliti terdiri atas ketua dan anggota 1-3 orang.

4. Dosen diperbolehkan terlibat dalam satu judul penelitian sebagai ketua dan dua

judul sebagai anggota pada skim yang berbeda.
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5. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian yang dibiayai

oleh DRPM Ditjen Dikti pada tahun yang sama.

6. Ketua peneliti adalah penanggungjawab utama dalam penelitian ini. Tanggung

jawab tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian, penyampaian

dalam pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban

keuangan.

 Sumber Dana

Sumber dana dari peneliti dengan besaran dananya minimal Rp 8.000.000,00

(Delapan Juta Rupiah).

 Output

Artikel hasil penelitian dipublikasi di jurnal FKIP, Jurnal Nasional dan

Internasional.

5.1.3 Ristekdikti

 Keanggotaan (Mengikuti Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat Edisi XII Tahun 2018).

 Sumber Dana (Mengikuti Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat Edisi XII Tahun 2018).

 Output (Mengikuti Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Edisi XII Tahun 2018).

5.1.4 Lembaga atau Institusi lainnya

Mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi yang

bersangkutan.

5.2 PkM FKIP Umuslim

5.2.1 Mandiri

 Keanggotaan

1. Pengusul adalah dosen tetap FKIP Unimus yang masih aktif.

2. Ketua dan anggota PkM harus memiliki NIDN.

3. Tim PkM terdiri atas ketua dan anggota 1-5 orang dan melibatkan minimal 2

orang mahasiswa diutamakan yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
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4. Dosen diperbolehkan terlibat dalam satu judul PkM sebagai ketua dan dua judul

sebagai anggota pada skim yang berbeda.

5. Ketua PkM tidak sedang menjadi ketua pada PkM yang dibiayai oleh DRPM

Ditjen Dikti pada tahun yang sama.

6. Ketua PkM adalah penanggungjawab utama. Tanggung jawab tersebut

mencakup: akurasi dan keotentikan hasil, penyampaian dalam pemaparan dan

pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.

 Sumber Dana

Sumber dana dari PkM dengan besaran dananya minimal Rp 3.500.000,00 (Tiga

Juta Lima Ratus Rupiah).

 Output

Hasil PkM dipublikasi LPPM dan dapat juga dipublikasi di jurnal FKIP dan

Jurnal Nasional.

5.2.2 Hibah (Internal Umuslim)

 Keanggotaan

1. Pengusul adalah dosen tetap FKIP Unimus yang masih aktif.

2. Ketua dan anggota peneliti harus memiliki NIDN.

3. Tim PkM terdiri atas ketua dan anggota 1-5 orang dan melibatkan minimal 2

orang mahasiswa diutamakan yang sedang menyelesaikan tugas akhir.

4. Dosen diperbolehkan terlibat dalam satu judul penelitian sebagai ketua dan dua

judul sebagai anggota pada skim yang berbeda.

5. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian yang dibiayai

oleh DRPM Ditjen Dikti pada tahun yang sama.

6. Ketua peneliti adalah penanggungjawab utama dalam penelitian ini. Tanggung

jawab tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian, penyampaian

dalam pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban

keuangan.

 Sumber Dana

Sumber dana dari peneliti dengan besaran dananya minimal Rp 8.000.000,00

(Delapan Juta Rupiah).
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 Output

Hasil PkM dipublikasi LPPM dan dapat juga dipublikasi di jurnal FKIP danJurnal

Nasional.

5.2.3 Ristekdikti

 Keanggotaan (Mengikuti Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat Edisi XII Tahun 2018).

 Sumber Dana (Mengikuti Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat Edisi XII Tahun 2018).

 Output (Mengikuti Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Edisi XII Tahun 2018).

5.2.4 Lembaga atau Institusi lainnya

Mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi yang

bersangkutan.
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BAB VI
SISTEMATIKA LAPORAN

2.2 Penelitian

Penulisan proposal penelitian mengikuti format sebagai berikut;

1. Proposal diketik dalam format kertas A4 jenis huruf Time New Roman 12, dengan

spasi 1.5. Ukuran margin atas, kiri, bawah, dan kanan adalah 4, 4, 3, 3 cm.

2. Proposal dijilid rapi dengan warna sampul biru tua.

3. Halaman sampul (lihat lampiran)

4. Lembar pengesahan diketik dengan spasi 1 (lihat lampiran)

5. Abstrak diketik 1 spasi, menguraikan secara singkat mengenai masalah, tujuan,

metode, pemecahan masalah dan hasil yang diharapkan. Tidak melebihi 500 kata

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa inggris.

Komponen proposal penelitian berisi:

1. Judul Proposal

2. Sampul muka proposal (terlampir)

3. Bidang ilmu

4. Halaman pengesahan (terlampir)

5. Abstrak

6. Bab 1. Pendahuluan

7. Bab 2. Tinjauan pustaka

8. Bab 3. Metode penelitian

9. Bab 4. Hasil dan luaran yang dicapai

10. Bab 5. Penutup

11. Daftar pustaka

12. Lampiran (bukti luaran yang didapatkan)

2.3 PkM (Pengabdian kepada Masyarakat)

Penulisan proposal penelitian mengikuti format sebagai berikut;

1. Proposal diketik dalam format kertas A4 jenis huruf Time New Roman 12, dengan

spasi 1.5. Ukuran margin atas, kiri, bawah, dan kanan adalah 4, 4, 3, 3 cm.
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2. Proposal dijilid rapi dengan warna sampul biru tua.

6. Halaman sampul (lihat lampiran)

7. Lembar pengesahan diketik dengan spasi 1 (lihat lampiran)

8. Abstrak diketik 1 spasi, menguraikan secara singkat mengenai masalah, tujuan,

metode, pemecahan masalah dan hasil yang diharapkan. Tidak melebihi 500 kata

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa inggris.

Komponen proposal penelitian berisi:

1. Judul Proposal

2. Sampul muka proposal (terlampir)

3. Halaman pengesahan (terlampir)

4. Ringkasan (maksimal satu halaman)

5. Bab 1. Pendahuluan

6. Bab 2. Target san Luaran

7. Bab 3. Metode Pelaksanaan

8. Bab 4. Biaya dan Jadwal Kegiatan

9. Bab 5. Penutup

10. Lampiran (bukti luaran yang didapatkan)
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BAB VII
PENUTUP

Penyelesaian buku pedoman ini telah melalui proses dan melalui tahapan revisi yang

berkali-kali. Sehingga para peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Umuslim dapat menggunakan buku

pedoman ini sebagai arahan atau acuan yang bermanfaat.  Dalam pedoman ini beberapa

skema baru telah diakomodasikan sebagai bukti bahwa pedoman ini mengikuti dinamika

perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan pengabdian kepada

msyarakat.

Untuk itu rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang maha esa karena atas

kehendaknya buku panduan ini telah terselesaikan dengan sempurna sehingga buku ini dapat

dipergunakan sebagai buku panduan bagi para peneliti dan pelaksana pengabdian di tingkat

FKIP Umuslim.

Diakhir kata kami mengucapkan terima kasih atas segala usaha dan partisipasi dari

pihak terkait sehingga buku ini dapat tersusun dengan baik, namun tidak menutup

kemungkinan adanya kekurangan dan perlu penyempurnaan lebih lanjut. Untuk itu saran dan

kritik sangat diharapkan agar buku pedoman ini dapat dipakai diperiode yang akan datang

dengan kondisi yang lebih sempurna lagi.
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Lampiran
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Lampiran 1. Format Laporan Kemajuan Penelitian/PkM
a. Sampul Muka

Keterangan: *Tulis skema Penelitian/PkM

LAPORAN
KEMAJUAN

……………………………………………………………..
….*

Logo Perguruan
Tinggi

JUDUL

Tahun ke-……. dari rencana………
Tahun

Ketua/Anggota
Tim

(Nama lengkap dan NIDN)

NAMA PERGURUAN
TINGGI Bulan dan Tahun
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b.  Format Halaman Pengesahan Laporan Kemajuan

HALAMAN PENGESAHAN
Judul Pelaksana :
Nama Lengkap :
NIDN :
Jabatan Fungsional :
Program Studi :
Nomor HP :
Alamat surel (e-mail) :
Anggota (1)
Nama Lengkap :
NIDN :
Perguruan Tinggi :
Anggota (2)
Nama Lengkap :
NIDN :
Perguruan Tinggi :
Anggota (ke-n)
Nama Lengkap :
NIDN :
Perguruan Tinggi :
Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke- ........ dari rencana ....... tahun
Biaya Tahun Berjalan :  Rp …………….
Biaya Keseluruhan :  Rp …………….

Kota, tanggal-bulan- tahun
Mengetahui,
Ketua Lembaga penelitian/pengabdian*,                                             Ketua,

Tanda tangan                                                                                        Tanda tangan

NIP/NIK NIP/NIK

* Disesuaikan dengan nama lembaga penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat di PT
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