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SAMBUTAN DIREKTUR 
 

 Puji syukur kita panjatkan kehadhirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga Buku Panduan 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kutaraja Tahun 

2022 ini telah diselesaikan.  
 Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 Ayat (2) yang 
menyebutkan bahwa Perguruan tinggi berkewajiban 
menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada 

masyarakat, diperjelas juga dengan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2005 pasal 60 yang menjelaskan salah satu kewajiban dosen 
untuk melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa penelitian di 

Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu 
pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan daya saing bangsa, dan Pengabdian kepada 

Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam 
mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Politeknik Kutaraja 
menyadari pentingnya peran penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dan terus berupaya memperbaiki mutu penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat.  
 Penyusunan buku panduan ini dilaksanakan sebagai salah 

satu tugas dan fungsi dari Pusat Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat Politeknik Kutaraja dalam mencapai tujuan dan fokus 

utama, serta arah kebijakan penelitian dan pengabdian masyarakat 
Politeknik Kutaraja dan dalam rangka mencapai standar standar 
nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

Politeknik Kutaraja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. Buku Panduan ini disusun seiring 
dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Pendidikan 

Tinggi Vokasi di Indonesia.  
 Buku panduan ini merupakan pembaharuan dari Buku 
Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Politeknik Kutaraja Tahun 2020, yang berisikan tata laksana 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Politeknik 

Kutaraja. Buku panduan ini mengacu pada buku Panduan 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Vokasi 
Edisi I, Tahun 2021 Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.   



 

 
 

 Buku panduan ini mengatur pengelolaan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat meliputi proses pengusulan, 

seleksi, pelaksanaan, pelaporan, monev, dan penilaian luaran. 
Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
sebagaimana diatur pada panduan ini diharapakan dapat mengawal 

setiap tahapan sehingga mendapatkan hasil kinerja yang optimal. 
Buku panduan ini mengacu pada bidang fokus, tema, dan topik riset 
yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045. Rencana 
Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Rindekraf) 2018-

2025, Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024, dan terintegrasi 
dengan Strategi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta 
tujuan utama pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam 

Sustainable Development Goals (SDGs) 2015–2030, yang 
diimplementasikan kedalam Rencana Strategis Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat Politeknik Kutaraja tahun 2021-2025.
 Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
Politeknik Kutaraja tahun 2021-2025 telah menetapkan arah 

kebijakan 5 (lima) Fokus Utama Riset yang searah dengan visi dan 
misi Politeknik Kutaraja, yaitu; bidang manajemen dan kebijakan 

publik, bidang ekonomi makro dan keuangan, bidang ekonomi 
koperasi, korporasi, dan ekonomi kerakyatan, bidang ekonomi 
industri, jasa dan perdagangan, bidang ekonomi perilaku dan 

sirkuler. Dan 7 (tujuh) Fokus Utama Pengabdian Masyarakat yang 
searah dengan visi dan misi Politeknik Kutaraja, yaitu; isu 
kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, kesetaraan gender, 

pendidikan berkualitas, seni dan budaya, teknologi, informasi, dan 
komunikasi, serta ekonomi kreatif dan industri.  

   

 

 
Banda Aceh,  September 2022 
 

Politeknik Kutaraja 
Direktur, 

 

 
 

 
Desy Puspita, S.P., M.M. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan dan daya saing suatu bangsa selalu seiring dan 

sejalan dengan kemampuan bangsa tersebut dalam penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dimanfaatkan dalam 

pembangunan berbagai bidang. Perguruan Tinggi memiliki peran 

sentral dalam mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi ini melalui kegiatan Tridharma (pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat) sebagaimana diamanahkan oleh 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 

menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

Penelitian secara khusus menjadi ujung tombak dalam 

pengembangan, penemuan dan pemanfaatan iptek yang dapat 

mengubah, memperbaiki serta meningkatkan sistem ekonomi, sosial, 

budaya, menuju kemandirian bangsa dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, 

dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau 

pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Sebagai salah 

satu perguruan tinggi vokasi, Politeknik Kutaraja dalam 

menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi berpedoman kepada 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 dan 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tertuang dalam 

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Standar Penelitian Politeknik 

Kutaraja meliputi:  
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• Standar hasil penelitian; 

• Standar isi penelitian; 

• Standar proses penelitian; 

• Standar penilaian penelitian; 

• Standar sarana dan prasarana penelitian; 

• Standar pengelolaan penelitian; 

• Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian; 

• Standar peneliti. 

 

Politeknik Politeknik Kutaraja sebagai bagian dari Perguruan 

Tinggi Vokasi di Indonesia, mengemban tugas dan amanah yang 

tertuang dalam Renstra Tahun 2020- 2024. Untuk dapat 

menjalankan amanah di atas dengan baik, pelaksanaan penelitian di 

harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. 

Secara umum tujuan penelitian adalah: 

a. menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional 

yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mengacu pada 

Permenristekdikti Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Prioritas Riset 

Nasional Tahun 2020-2024.  

b. menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik 

berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif . 

c. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi 

hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia. 

d. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan 

kekayaan intelektual secara nasional dan internasional. 

e. Politeknik Kutaraja melalui PPPM diharapkan mampu mengelola 

panduan penelitian yang memenuhi standar sesuai 

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan 

penjelasan Standar Nasional Penelitian. 

 Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaiamana disebutkan 

dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 adalah kegiatan sivitas 
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akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi, 

Politeknik Kutaraja dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan 

Tinggi berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2012 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. 

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kutaraja 

meliputi:  

• Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 

• Standar isi pengabdian kepada masyarakat; 

• Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 

• Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 

• Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 

• Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat; 

• Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 

• Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

 Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik 

Kutaraja disusun dalam suatu perencanaan strategis yang bertujuan 

mendorong proses pelaksanaan PkM, mensinergikan sumber daya 

pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menghasilkan luaran 

yang hendak dicapai, yaitu menyelesaikan  berbagai permasalahan 

yang ada dimasyarakat, diantaranya berfokus pada penerapan IPTEK 

bagi Masyarakat (IbM), Penerapan produk inovasi dan kewirausahaan 

masyarakat, perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan komersil 

produk-produk hasil penelitian dosen dan mahasiswa, serta 

menciptakan iklim pengabdian kepada masyarakat yang harmonis 

dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pengetahuan, dunia 
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industri, dan mewujudkan pengabdian masyarakat berstandar 

nasional dengan mengedepankan 17 tujuan utama pembangunan 

berkelanjutan yang dirumuskan dalam Sustainable Development 

Goals (SDGs) 2015 – 2030. Rencana Strategis Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kutaraja berfokus pada 

penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat saat 

ini, hal ini sesuai dengan Visi dan Misi, serta Rencana Induk 

Pengembangan (RIP) Politeknik Kutaraja 2016–2036.  

 

1.2 Fokus Utama Penelitian  

Adapun fokus utama penelitian Politeknik Kutaraja 

sebagaimana tertuang dalam road map penelitian terbagi kedalam 

dua fokus utama menurut konsentrasi dan bidang ilmu yang ada 

pada Politeknik Kutaraja, yaitu; a). Bidang manajemen dan kebijakan 

publik; b). Bidang ekonomi makro dan keuangan; c). Bidang ekonomi 

koperasi, korporasi, dan ekonomi kerakyatan; d). Bidang ekonomi 

industri, jasa dan perdagangan; e). Bidang ekonomi perilaku dan 

sirkuler. Kelima fokus riset tersebut sejalan dengan Rencana Induk 

Riset Nasional (RIRN) 2017–2045 dan Prioritas Riset Nasional (PRN) 

2020-2024. Dalam rangka meningkatkan daya saing perguruan tinggi 

dan mewujudkan visi dan misi, Penelitian Politeknik Kutaraja 

mengadopsi prinsip Research Collaboration and Sharing, yaitu 

orientasi periset yang ada di Politeknik Kutaraja dalam rangka 

pemenuhan demand driven, yang merupakan kemampuan periset 

Politeknik Kutaraja berkontribusi dalam menyelesaikan masalah 

nyata di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), UMKM, dan 

Masyarakat. 

 Renstra Penelitian Politeknik Kutaraja telah menetapkan 5 

(lima) bidang fokus utama penelitian, yaitu: 

a. Bidang manajemen dan kebijakan publik; 

b. Bidang ekonomi makro dan keuangan; 

c. Bidang ekonomi koperasi, korporasi, dan ekonomi kerakyatan; 
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d. Bidang ekonomi industri, jasa dan perdagangan; 

e. Bidang ekonomi perilaku dan sirkuler. 

 

  Ke-lima bidang fokus penelitian Politeknik Kutaraja tersebut, 

mengharuskan periset berprinsip Research Collaboration and 

Sharing yaitu penelitian yang beriorientasi pada pemenuhan 

demand driven dan berkontribusi dalam menyelesaikan masalah 

nyata di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), UMKM, dan 

Masyarakat. Adapun ruang lingkup fokus penelitian secara rinci 

adalah sebagai berikut : 

a. Bidang manajemen dan kebijakan publik  

Ruang lingkup dan fokus bidang manajemen dan kebijakan 

publik meliputi kajian penelitian terkait isu: Manajemen sektor 

privat dan sektor publik; Pembangunan perekonomian daerah; 

dan Pelayanan publik lainnya.  

b. Bidang ekonomi makro dan keuangan  

Ruang lingkup dan fokus Bidang ekonomi makro dan keuangan 

meliputi kajian penelitian terkait isu: bidang manajemen ekonomi 

makro dan sektor keuangan ( sistem perbankan dan LKNB), fiskal, 

keuangan digital, praktik bisnis sistem keuangan konvensional, 

pasar modal, ekonomi dan keuangan syariah, keuangan mikro, 

makro ekonomi modeling dengan big data, dan lainnya.  

c. Bidang ekonomi koperasi, korporasi, dan ekonomi kerakyatan  

Ruang lingkup dan fokus Bidang ekonomi koperasi, korporasi, 

dan ekonomi kerakyatan meliputi kajian penelitian terkait isu: 

UMKM, koperasi,BUMN,BUMS,BUMD,BLU dan Bumdes, serta 

pemberdayaan aktivitas ekonomi kerakyatan lainnya.  

d. Bidang ekonomi industri, jasa dan perdagangan  

Ruang lingkup dan fokus Bidang ekonomi industri, jasa dan 

perdagangan meliputi kajian penelitian terkait isu: bidang 

industri, jasa dan perdagangan, dengan target output nya adalah 

memproduksikan pengetahuan baru dalam upaya penguatan dan 
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percepatan pertumbuhan sektor industri, jasa dan perdagangan 

yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan.  

e. Bidang ekonomi perilaku dan sirkuler  

Ruang lingkup dan fokus Bidang ekonomi perilaku dan sirkuler 

meliputi penelitian dan kajian terhadap isu-isu terkait agenda 

penting pemerintah dalam pengembangan blue and green 

economy, lingkungan hidup, energi, air, dan pengelolaan sumber 

daya alam yang berkelanjutan, pengembangan pasar karbon, 

ketahanan pangan, dan perubahan iklim. 

 

1.3 Arah Fokus Pengabdian Masyarakat 

  Adapun arah dan sasaran pengabdian masyarakat Politeknik 

Kutaraja merupakan turunan dari Rencana Induk Riset Nasional 

(RIRN) 2017–2045, Rencana Induk Pengembangan Ekonomi 

Kreatif Nasional (Rindekraf) 2018-2025, dan terintegrasi dengan 

Strategi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Politeknik 

Kutaraja telah menetapkan 7 fokus pengabdian masyarakat, yaitu: 

a). Isu kemiskinan; b). Kesejahteraan masyarakat; c). Kesetaraan 

Gender; d). Pendidikan berkualitas; e). Seni dan budaya; f). Teknologi 

informasi dan komunikasi; serta g). Ekonomi Kreatif dan industri.   

  Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 

(Rindekraf) 2018-2025 menyebutkan  bahwa  pengembangan 

ekosistem  usaha dibidang ekonomi kreatif diantaranya:  a). bidang 

desain komunikasi visual; b). desain produk; c). fashion; d). film, 

animasi dan video; e). fotografi; f). kriya; g). kuliner; h). musik; i). 

penerbitan; j). periklanan; dan k). seni pertunjukan.  Hal ini 

menunjukkan bahwa program tersebut sejalan dengan kebijak 

Pemulihan Ekonomi Nasional (KEN), artinya Indonesia saat ini 

membutuhkan sumber daya terampil dalam menciptakan lapangan 

pekerjaan baru. Hal ini juga terintegrasi dengan  rencan 

pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals 

(SDGs) 2015 – 2030 dan visi misi Politeknik Kutaraja sebagaimana 
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tertuang dalam Renstra Politeknik Kutaraja 2020-2024. Maka dengan 

ini Politeknik Kutaraja menentukan arah dan fokus prioritas utama 

pengabdian masyarakat sebagai program strategis, yaitu: 

a. Isu kemiskinan  

Dalam sektor kemiskinan Politeknik Kutaraja ikut andil dalam 

membantu pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan 

dalam segala bentuk dan dimanapun, dengan harapan target 

tercapai pada 2030.  

b. Kesejahteraan Masyarakat  

Pada sektor ini Politeknik Kutaraja ingin mewujudkan 

masyarakat yang sehat, sejahtera dalam meningkatkan taraf 

hidup bagi semua kalangan usia melalui Pengabdian 

Masyarakat. 

c. Kesetaraan Gender 

  Kesetaraan gender sebagai indikator prioritas pengabdian  

  masyarakat Politeknik Kutaraja dalam mengedukasi  

  ketimpangan dimasyarakat, terutama dalam hal  

  memberdayakan keterwakilan perempuan dalam  

  berbagai aktivitas berbangsa dan bernegara. 

d. Pendidikan berkualitas  

Pendidikan berkualitas menjadi prioritas pengabdian 

masyarakat Politeknik Kutaraja dalam pemerataan kualitas 

pendidikan terutama daerah pedesaan dan daerah tertinggal 

agar mendapatkan pendidikan yang eklusif dan 

berkesinambungan termasuk melek aksara. 

e. Seni dan Budaya  

Prioritas Pengabdian masyarakat Politeknik Kutaraja dalam 

sektor seni dan budaya terutama dalam menggarap potensi 

daerah dan kearifan lokal sehingga mampu mewujudkan 

kebudayaan yang bermartabat dan berazaskan pancasila. 

f. Teknologi informasi dan komunikasi  

Teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini adalah 
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wujud kepedulian Politeknik Kutaraja dalam menciptakan 

inovasi-invasi dibidang IT dan komunikasi kearah yang lebih 

produktif dan positif dengan harapan semata-mata untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 

g. Ekonomi Kreatif dan industri  

Ekonomi Kreatif, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan 

Presiden Nomor 142 tahun 2018 adalah perwujudan nilai 

tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang 

mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual 

manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, 

keterampilan, serta warisan budaya. Hal ini menjadi prioritas 

pengabdian masyarakat Politeknik Kutaraja dalam 

mewujudkan talenta-talenta inovasi di masyarakat. 

 

  Perguruan Tinggi dapat memberikan sumbangan nyata dalam 

peningkatan daya saing bangsa melalui penelitian yang berkualitas, 

yang dilakukan dengan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan 

dan mengacu pada sistem penjaminan mutu penelitian. Pada 

penelitian yang bersumber dari dana Kemerinstek-Dikti maupun 

internal, prinsip pengelolaan penelitian yang menjamin kualitas 

proses pengusulan proposal, pelaksanaan penelitian, pelaporan dan 

desiminasi hasil penelitian telah diatur dalam buku panduan 

tersendiri. Sementara itu, beberapa penelitian yang dilakukan oleh 

dosen-dosen di Politeknik Kutaraja yang bersumber dari pendanaan 

mandiri atau sumber lain yang belum dikelola dan diatur dalam 

suatu sistem yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu 

penelitian di Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(PPPM) Politeknik Kutaraja. Mempertimbangkan hal tersebut maka 

Panduan Penelitian ini disusun sebagai upaya untuk menjamin 

seluruh proses penelitian yang dilakukan secara mandiri aktif 

tersebut dapat berjalan dalam koridor sistem penjaminan mutu 

PPPM. 

 



 

15 
 

 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat  

Adapun tujuan dan manfaat dari Buku Pedoman Penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Tujuan :  

• sebagai landasan kerja pencapaian visi dan misi PPPM 

Politeknik Kutaraja;  

• mempermudah dosen dalam penyelesaian pembuatan 

proposal dan laporan penelitian dan pengabdian 

masyarakat;  

• memberikan keseragaman penulisan proposal dan 

laporan penelitian.  

b. Manfaat   

  Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam latar belakang  

  dan tujuan diatas, manfaat buku pedoman ini adalah untuk  

  memberikan arahan yang jelas sebagai penuntun dosen  

  dalam pelaksanaan penelitian di lingkungan kampus  

  Politeknik Kutaraja. 
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BAB II 

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN  

PENGABDIAN MASYARAKAT 
 
  

2.1 Ketentuan Umum 

 Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Kutaraja 

sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan 

dengan hal tersebut, PPPM menetapkan ketentuan umum 

pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang diuraikan sebagai berikut. 

2.1.1   Ketua peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen tetap 

     Politeknik Kutaraja yang mempunyai Nomor Induk Dosen  

    Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).  

2.1.2. Anggota peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen yang  

   mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau Tenaga Tendik  

   dan/atau selain dosen dan tendik termasuk mahasiswa.  

2.1.3. Usulan dilakukan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian  

   Masyarakat (PPPM) dan harus mendapatkan persetujuan dan  

   rekomendasi dari masing-masing Ketua Program Studi  

   (Kaprodi) Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian  

   kepada Masyarakat tempat dosen pengusul bertugas sebagai  

   dosen tetap.  

2.1.4. Setiap dosen wajib mengusulkan dua usulan penelitian (satu  

   usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau  

   dua usulan sebagai anggota) dan dua usulan pengabdian  

   kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu  

   usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota)  

   setiap semesternya.  

2.1.5. Pengusul yang memiliki riwayat publikasi ilmiah dan terdaftar  

   pada akun SINTA.  
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2.1.6. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM  

   berkewajiban untuk melakukan pengawasan (monitoring dan  

   evaluasi) internal atas semua kegiatan penelitian dan  

   pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Kutaraja dengan  

   mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.  

2.1.7. Peneliti dan pelaksana pengabdian diwajibkan membuat  

   Catatan Harian (log activity) dalam melaksanakan penelitian  

   atau pengabdian kepada masyarakat.  

2.1.8. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian  

   atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan  

   proses penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dan  

   dilampirkan dalam laporan akhir.  

2.1.9. Catatan Harian (log activity) diisi ke Akun Simlitabmas masing- 

   masing sebagai bagian dari kelengkapan dokumen  

   pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.  

2.1.10. Peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat juga  

   diwajibkan membuat Logbook dan kemudian dilampirkan  

   dalam laporan akhir.  

2.1.11. Logbook berisi catatan detil tentang substansi penelitian atau  

   pengabdian kepada masyarakat yang meliputi bahan, data,  

   metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting.  

2.1.12. Logbook disimpan oleh peneliti atau pelaksana pengabdian  

   kepada masyarakat yang dapat dijadikan bukti dalam  

   pengajuan HKI.  

2.1.13. Peneliti atau pelaksana pengabdian yang tidak berhasil  

   memenuhi luaran sesuai dengan target skema yang dijanjikan  

   dapat dikenai sanksi.  

2.1.14. Adapun sanksi sebagaimaan dimaksud pada point 2.1.13.  

   diatas diatur terpisah dalam keputusan direktur. 

2.1.15. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada   

   ketentuan aturan perundang-undanga yang berlaku dan  

   kebijakan Politeknik Kutaraja. 
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2.1.16. Peneliti atau pelaksana pengabdian wajib mencantumkan  

   acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan  

   pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi  

   ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.  

2.1.17. Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mendukung  

   program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam kegiatan  

   pembelajaran penelitian bagi mahasiswa dengan catatan  

   dalam pelaksanaannya menyesuaikan Buku Panduan  

   Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh  

   Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian  

   Pendidikan dan Politeknik Kutaraja nomor 4 tahun 2021  

    tentang Penyelenggaraan dan Pedoman Teknis  

   Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Politeknik Kutaraja  

2.1.18. Dalam rangka peningkatan kapasitas penelitian dan standar  

   penelitian di Politeknik Kutaraja serta melaksanakan  

   ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Pendidikan dan  

   Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Naional  

   Perguruan Tinggi yang mewajibkan perguruan tinggi untuk  

   menyediakan dana penelitian internal, maka Politeknik  

   Kutaraja wajib menyediakan dana pendampingan penelitian  

   sebesar 10% dari dana penelitian yang diusulkan dan  

   dikonfirmasikan pada tahapan approval oleh PPPM. 

2.1.19. Pengajuan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat  

   wajib melalui uji kelayakan oleh dewan penilai/reviewer  

   internal PPPM Politeknik Kutaraja dan dibuktikan dengan  

   hasil penilaian akhir proposal. 

2.1.20. Tim Reviewer internal PPPM diangkat dan ditetapkan oleh  

   Direktur Politeknik Kutaraja.  

2.1.21. Uji kelayakan dan penilaian dilakukan dengan  

   memperhatikan Arah Fokus Utama Penelitian dan Pengabdian  

   Masyarakat Politeknik Kutaraja. 

2.1.22. Dalam rangka melaksanakan Fokus Utama Penelitian dan  

   Pengabdian Masyarakat Politeknik Kutaraja, direktur  
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   menetapkan kelompok dan tim riset dan kelompok dan  

   pelaksana Pengabdian kepada masyarakat (PkM) Politeknik  

   Kutaraja. 

2.1.23. Penetapan kelompok dan tim riset dan kelompok dan  

   pelaksana Pengabdian kepada masyarakat (PkM) Politeknik  

   Kutaraja ditetapkan dalam keputusan direktur. 

 

2.2 Tahapan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

  Secara umum, tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat meliputi pengumuman, pengusulan, 

penyeleksian/penugasan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi, pelaporan, dan penilaian luaran. Jadwal semua tahapan 

kegiatan tersebut disampaikan oleh PPPM Politeknik Kutaraja melalui 

Program Studi masing-masing. Tahapan kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat dapat dijabarkan lebih lanjut dengan melihat 

aspek kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat, status 

kelembagaan PPPM dan skema fokus utama penelitian dan 

pengabdian masyarakat Politeknik Kutaraja sebagai berikut: 

2.2.1. Tahap Pengumuman 

   Siklus pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat 

Politeknik Kutaraja diawali dengan PPPM mengumumkan penerimaan 

usulan baik secara daring maupun luring. Pengumuman penerimaan 

usulan dilampiri dengan buku panduan penelitian beserta buku 

panduan teknis pengusulan proposal. Program Studi 

menginformasikan penerimaan usulan kepada dosen/peneliti di 

lingkup kerjanya masing- masing. 

2.2.2. Tahap Pengusulan 

  Pengusulan dilakukan oleh dosen melalui masing-masing 

prodi dengan melampirkan surat rekomendasi ke PPPM. Kaprodi 

memiliki kewenangan menolak dan/atau memberikan rekomendasi 

kepada pengususl dengan berbagai pertimbangan dan aturan yang 

berlaku. Mengenai tatacara dan standar pemberian rekomendasi 

diatur terpisah dalam peraturan program studi. 
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2.2.3. Tahap Penyeleksiaan/Penugasan 

2.2.3.1. Tahap Penyeleksian 

  Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer 

secara daring maupun luring melalui uji kelayakan oleh dewan 

penilai/reviewer internal PPPM Politeknik Kutaraja dan dibuktikan 

dengan hasil penilaian akhir proposal. Untuk skema Penelitian dan 

pengabdian masyarakat yang biayai oleh pihak ketiga maka pengusul 

berhak melanjutkan proposalnya setelah adanya rekomendasi Tim 

Reviewer Internal PPPM. Tatacara dan skema penilaian proposal oleh 

Reviewer Interna diatur khusus dalam Standar Operasional Prosedur 

dan ditetapkan dalam keputusan direktur.  

2.2.3.2. Tahapan Penugasan 

   Tahap penugasan dilakukan untuk menentukan penelitian 

dan tim peneliti yang akan ditetapkan dengan mekanisme penugasan. 

Mekanime penugasan ini diperuntukkan bagi penelitian dan 

pengabdian masyarakat yang dipandang strategis sesuai kompetensi 

dan arah fokus utama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan 

ketentuan sebagai berikut:   

a. Peneliti/pelaksana PkM ditugaskan untuk melakukan 

penelitian dan/atau pengabdian dengan dasar surat 

penugasan dari direktur.  

b. Peneliti/pelaksana PkM menyampaikan usulan kepada 

direktur sesuai dengan penugasan.  

c. Usulan penelitian dengan mekanisme penunjukkan wajib 

memperoleh rekomendasi dari Komite Penilaian dan/atau 

Reviewer untuk menilai kelayakan sasaran dan besaran 

anggaran yang dituangkan dalam berita acara. 

d. Berita acara tersebut diserahkan kepada direktur sebagai 

dasar pertimbangan penetapan. 
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2.2.4. Tahap Penetapan 

    Penetapan usulan penelitian dan pengabdian masyarakat 

yang layak untuk dilaksanakan dan didanai diatur dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Direktur menetapkan usulan penelitian dan pengabdian 

masyarakat berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi dari 

PPPM Politeknik Kutaraja dalam Keputusan Direktur dan 

mengeluarkan Surat Tugas (ST) bagi tim pelaksana. 

2. Surat Keputusan Direktur dan Surat Penugasan menjadi syarat 

mutlak bagi Dosen Politeknik Kutaraja untuk kelengkapan 

administrasi pengurusan BKD dan atau keperluan administrasi 

lainnya. 

3. Ketentuan mengenai BKD dan tatalaksananya diatur tersendiri 

dalam suatu standar operasional yang ditetapkan oleh direktur. 

4. PPPM menetapkan usulan penelitian dan pengabdian 

masyarakat dan mengajukan surat keputusan dan surat tugas 

kepada direktur sebagai berikut:   

4.1. usulan penelitian dan pengabdian masyarakat 

mencakup prioritas dan fokus utama riset dan 

pengabdian kepada masyarakat Politeknik Kutaraja; 

4.2. berdasarkan rekomendasi komite penilai dan/atau 

reviewer internal PPPM Politeknik Kutaraja; 

4.3. bagi usulan penelitian dan pengabdian masyarakat 

mandiri wajib memiliki rekomendasi dari reviewer 

internal PPPM Politeknik Kutaraja. 

5. Besaran biaya dan stimulus yang diberikan kepada tim periset 

dan pelaksana pengabdian masyarakat ditetapkan oleh 

direktur. 

6. Biaya penelitian dan pengabdian masyarakat yang diperoleh 

dari pihak ketiga mengikuti kesepakatan dan ketentuan dari 

pihak ketiga. 
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2.2.5.  Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik 

Kutaraja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat diawali 

dengan membuat kontrak penelitian. 

2. Kontrak penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan 

setelah usulan penelitian dan pengabdian masyarakat 

ditetapkan dan diumumkan melalui oleh PPPM. 

3. Penandatanganan kontrak penelitian dan pengabdian 

masyarakat dilakukan segera setelah pengumuman penetapan 

penerimaan usulan. 

4. Proses penandatanganan kontrak dan pendanaan penelitian 

dan pengabdian masyarakat berdasarkan status pengelolaan 

keuangan di Politeknik Kutaraja.  

5. Penandatanganan kontrak dilaksanakan antara Ketua Tim 

Pelaksana dengan PPPM dan diketahui oleh Direktur Politeknik 

Kutaraja. 

6. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat mengacu 

pada kontrak penelitian dan pengabdian masyarakat.  

7. Kontrak Penelitian dan pengabdian masyarakat sekurang-

kurangnya berisi:  

a. Pejabat penandatangan kontrak; 

b. Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak ; 

c. Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana; 

d. Masa berlaku kontrak; 

e. Target Luaran; 

f. Hak dan kewajiban; 

g. Pelaporan penelitian; 

h. Monitoring dan evaluasi; 

i. Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian; 

j. Pajak; 

k. Kekayaan Intelektual; 

l. Force majeure 13. Sanksi; 
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m. Sengketa. 

8. Mekanisme kontrak penelitian dan pengabdian masyarakat 

diatur lebih lanjut dalam suatu standar operasinal tersendiri 

dan ditetapkan oleh direktur. 

2.2.6.  Tahap Monitoring dan Evaluasi 

Sasaran monitoring dan evaluasi meliputi tim pelaksana riset dan 

pengabdian masyarakat mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat wajib 

diawasi oleh PPPM Politeknik Kutaraja dalam bentuk kegiatan 

monitoring dan evaluasi. 

2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh reviewer, dan 

pelaksanaan setiap judul penelitian dan pengabdian 

masyarakat wajib dimonitor dan dievaluasi oleh sekurang-

kurangnya 2 orang reviewer internal PPPM sesuai ketentuan 

yang ditetapkan oleh PPPM. 

3. Reviewer internal PPPM ditetapkan oleh Direktur. 

4. PPPM memfasilitasi keperluan reviewer internal.  

5. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan ke direktur melalui 

PPPM Politeknik Kutaraja. 

2.2.7.  Tahap Pelaporan 

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan, dan laporan 

akhir penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut : 

1.  Ketua Tim Peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat 

wajib melaporkan kemajuan output riset dan pengabdian 

masyarakat, dan catatan harian aktivitas (log activity) riset 

dan pengabdian masyarakat sesuai tenggat waktu yang 

ditentukan kepada Direktur melalui PPPM.  

2.  Ketua Tim Peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat 

wajib membuat Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir. 

3.  PPPM wajib menfasilitasi diseminasi dan publikasi hasil 

Penelitian dan pelaksana pengabdian masyarakat. 
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4.  Semua arsip dan data pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian masyarakat Politeknik Kutaraja berada di Pusat 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM). 

5.  PPPM wajib menfasilitasi publikasi ilmiah dosen pada Pusat 

Publikasi Ilmiah Politeknik Kutaraja, yaitu Jurnal 

Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi (Jurnal 

MEKA). 

6.  Pedoman dan panduan tatakelola Jurnal MEKA diatur 

tersendiri dan terpisah dari pedoman ini. 

2.2.8.  Tahap Penilaian Hasil Penelitian dan Pengabdian  

    Masyarakat 

Tahap penilaian hasil penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

1.  Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian dan 

pelaksana pengabdian masyarakat yang merupakan laporan 

akhir pelaksanaan penelitian dan pelaksana pengabdian 

masyarakat dan luaran hasil penelitian dan pelaksana 

pengabdian masyarakat lainnya yang telah dijanjikan 

kepada PPPM. 

2.  Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau 

Reviewer internal PPPM untuk menilai kelayakan atas 

pelaksanaan penelitian dan pelaksanaan pengabdian 

masyarakat berdasarkan laporan hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat dan capaian luaran hasil penelitian 

dan pengabdian masyarakat.  

3.  Komite Penilaian dan/atau Reviewer internal PPPM 

memberikan rekomendasi kepada PPPM berupa hasil 

penilaian yang terdiri atas:  

a.  persentase tingkat keberhasilan penelitian dan 

pengabdian masyarakat sesuai dengan usulan yang 

dijanjikan;  

b.  saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran 

penelitian yang telah diberikan terhadap hasil 

penelitian;  
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c.  saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian 

dan pengabdian masyarakat; 

d.  rekomendasi untuk mendapatkan biaya luaran 

tambahan;  

4.  Pelaksanaan kontrak penelitian dan pengabdian masyarakat 

sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan kontrak 

penelitian dan pengabdian masyarakat dan tidak dapat 

dinyatakan gagal.  

5.  Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak 

penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi reviewer 

internal.  

6.  Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita 

acara untuk disampaikan kepada PPPM.  
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BAB III 

INDIKATOR KINERJA PENELITIAN DAN  
INDIKATOR KINERJA PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

 

3.1 Indikator Kinerja Penelitian 

   Pengendalian penelitian Politenik Kutaraja dilakukan melalui 

penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional, 

dan menyusun rencana pencapaian kinerja utama penelitian dengan 

mengacu pada IKU yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, 

seperti pada tabel 3.1 berikut ini. 

 

Tabel 3.1 Tabel Indikator Kinerja Penelitian 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaiaan 

TS** TS+1 TS+2 TS+n 

1 
Artikel Ilmiah dimuat 

pada jurnal 

Internasional     

Nasional 

terakreditasi 

    

Nasional tidak  

terakreditasi 

    

2 
Artikel Ilmiah dimuat 
pada prosiding 

Internasional     

Nasional     

Lokal     

3 
(Keynote Speaker/Invited) 
dalam temu ilmiah 

Internasional     

Nasional     

Lokal     

4 
Pembicara kunci/tamu 

(Visiting Lecturer) 
Internasional 

    

5 Kekayaan Intelektual 

Paten     

Paten sederhana     

Hak cipta     

Merek dagang     

Rahasia dagang     

Desai produk 

industri/prototype 

    

Indikasi geografis     

Perlindungan 

Varietes tanaman 

    

Desain tata letak 

sirkuit terpadu 

    

6 Buku (ISBN)     

7 Book Chapter (ISBN)     

8 
Jumlah dana kerjasama 

penelitian 

Internasional     

Nasional     

regional     
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9 Angka partisipasi dosen*     

10 Dokumen feasibility study     

11 Business plan     

13 
Naskah akademik (policy brief, rekomendasi 

kebijakan,atau model kebijakan strategis) 

    

 
Keterangan: 

* Angka partisipasi dosen :  
𝑑𝑜𝑠𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑖𝑏𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑘 𝐾𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑗𝑎
 

 
* TS = Tahun sekarang, tahun awal dimulainya kegiatan,   

  dituliskan secara eksplisit, misalnya 2022, TS+1 = 2022, dst 
 

 

3.2 Indikator Kinerja Pengabdian Masyarakat 

  Pengendalian penelitian Politenik Kutaraja dilakukan melalui 

penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional, 

dan menyusun rencana pencapaian kinerja utama penelitian dengan 

mengacu pada IKU yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, 

seperti pada tabel 3.2 berikut ini. 

 

Gambar 3.2 Tabel Indikator Kinerja Pengabdian Masyarakat 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaiaan 

TS** TS+1 TS+2 TS+n 

1 
Publikasi di jurnal ilmiah 

cetak/elektronik 

Internasional     

Nasional 

terakreditasi 

    

Nasional tidak  

terakreditasi 

    

2 

Artikel Ilmiah dimuat 

pada prosiding 
cetak/elektronik 

Internasional     

Nasional     

Lokal     

3 
Artikel di media masa 
cetak atau elektronik 

Nasional     

Lokal     

4 Dokumentasi pelaksanaan Video kegiatan     

5 
(Keynote Speaker/Invited) 
dalam temu ilmiah 

Internasional     

Nasional     

Lokal     

6 
Pembicara kunci/tamu 

(Visiting Lecturer) 
Internasional 

    

7 Kekayaan Intelektual 

Paten     

Paten sederhana     

Hak cipta     

Merek dagang     

Rahasia dagang     

Desai produk 

industri/prototype 

    

Indikasi geografis     
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Perlindungan 

Varietes tanaman 

    

Desain tata letak 

sirkuit terpadu 

    

8 Buku (ISBN)     

9 Book Chapter (ISBN)     

10 
Mitra non produktif 

ekonomi 

Pengetahuannya 

meningkat 

    

Keterampilannya 
meningkat 

    

Kesehatannya 

meningkat 

    

Pendapatannya 

meningkat 

    

Pelayanannya 

meningkat 

    

11 

Mitra Produktif 

Ekonomi/Perguruan 

Tinggi 

Pengetahuannya 
meningkat 

    

Keterampilannya 
meningkat 

    

Kualitas produknya 
meningka 

    

Jumlah produknya 
meningkat 

    

Jenis produknya 
meningkat 

    

Kapasitas produksi 
meningkat 

    

Berhasil melakukan 

ekspor 
    

Berhasil melakukan 
pemasaran antar 
Pulau 

    

Jumlah aset 
meningkat 

    

Jumlah omsetnya 
meningkat 

    

Jumlah tenaga 

kerjanya meningkat 
    

Kemampuan 
manajemennya 
meningkat 

    

Keuntungannya 
meningkat 

    

Income generating PT 
meningkat 

    

Produk tersertifikasi     
Produk 
terstandarisasi 

    

Unit usaha berbadan 
hukum 

    

Jumlah wirausaha 
baru mandiri 

    

12 Angka partisipasi dosen*      

Keterangan : 

 * Angka partisipasi dosen :  
𝑑𝑜𝑠𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑖𝑏𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑃𝑘𝑀

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑘 𝐾𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑗𝑎
 

 

* TS = Tahun sekarang, tahun awal dimulainya kegiatan,   

  dituliskan secara eksplisit, misalnya 2022, TS+1 = 2022, dst 
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BAB IV 

KOMITE PENILAI/REVIEWER INTERNAL PPPM 
 

   

4.1 Reviewer Internal PPPM Politeknik Kutaraja 

 Komite Penilaian dan/atau reviewer Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat internal PPPM Politeknik Kutaraja melakukan 

seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Direktur Politeknik kutaraja. Komite penilaian/reviewer Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi harus 

memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan reviewer penelitian 

Pengabdian kepada Masyarakat internal PPPM Politeknik Kutaraja 

dimaksud meliputi:  

a. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi 

kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas 

sebagai reviewer;  

b. dosen tetap Politeknik Kutaraja berpendidikan minimal S2 dan 

memiliki pengalaman melaksanakan hibah pengabdian 

kompetitif nasional mempunyai jabatan fungsional serendah-

rendahnya Asisten Ahli;  

c.   berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah 

terlibat sebagai ketua dan anggota pada penelitian berskala 

nasional dan atau penelitian berskala internasional; 

d. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal 

internasional dan/atau nasional sebagai penulis utama (first 

author) ataupun penulis korespondensi (corresponding author) 

minimum di dua judul artikel;  

e.   berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah 

dan/atau mendampingi kegiatan pengabdian masyarakat; dan 

f.   memiliki ID SINTA dan Nomor Induk Dosen Nasional, 

pengalaman dalam penulisan bahan ajar/silabus/rencana 

pembelajaran semester. 
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4.2 Mekanisme Pengangkatan Reviewer Internal PPPM 

 Mekanisme pengangkatan reviewer penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat internal PPPM Politeknik Kutaraja adalah sebagai 

berikut:  

a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) 

mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

b. Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak 

lain ke Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM). 

c.   Seleksi calon reviewer didasarkan pada kriteria tersebut di atas 

sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.  

d. PPPM mengumumkan hasil seleksi reviewer internal secara 

terbuka.  

e.   Reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

internal ditetapkan melalui Keputusan Direktur Politeknik 

Kutaraja dengan masa tugas satu tahun atau lebih dan dapat 

diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.  

f.   PPPM wajib menyampaikan nama-nama reviewer penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat internalnya ke masing-masing 

reviewer terpilih dengan memberikan SK Pengangkatannya. 

 

4.3 Kode Etik Reviewer Internal PPPM 

Adapun kode etik reviewer internal PPPM Politeknik Kutaraja diatur 

tersendiri dalam keputusan direktur. 
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BAB V 

SKEMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 
 

 

5.1 Skema Penelitian 

  Penelitian secara spesifik juga harus menyebutkan tingkat 

kesiapterapan atau kematangan luaran yang dihasilkan sesuai 

Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 

tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat 

Kesiapterapan Teknologi dan Keputusan Dirjen Penguatan Riset dan 

Pengembangan Nomor 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator 

Capaian Tingkat Kesiapterapan TeknologiSkema penelitian Politeknik 

Kutaraja dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis dan arah 

fokus utama penelitian Politeknik Kutaraja, yang meliputi :  

 

5.1.1 Penelitian dasar; 

  Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan sebagai 

kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para 

peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanakan penelitian. Pengusul diharapkan mempublikasikan 

hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun 

internasional serta dapat menjadi landasan awal untuk dilanjutkan 

ke pamanfatan hasil dan atau untuk program pengabdian kepada 

masyarakat.  

  Skema ini diharapkan dapat menginisiasi penyusunan peta 

jalan penelitian bagi pengusul. Hasil penelitian skema ini dapat 

berada di level TKT 1 sampai 3, dan diharapkan dapat dilanjutkan ke 

TKT yang lebih tinggi sampai hasil penelitian ini terimplementasi atau 

dimanfaatkan oleh pengguna. 

5.1.1.1 Tujuan 

 Tujuan PDP sebagai berikut:  

1. membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen 

pemula;  
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2. menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk 

mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah 

baik nasional, atau satu artikel di jurnal internasional, 

atau prosiding seminar internasional; dan  

3. menginisiasi penyusunan peta jalan penelitian.  

  

5.1.1.2 Luaran Penelitian 

  Luaran wajib PDP berupa Laporan feasibility study 

produk yang dikembangkan dan satu artikel di jurnal nasional 

terakreditasi, atau satu artikel di jurnal internasional, atau satu 

artikel di prosiding seminar internasional. Laporan Feasibility 

Study berisi identifikasi kebutuhan pelanggan dan peta pasar 

(pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai solusi 

permasalahannya). Feasibility Study juga memuat pemetaan 

calon pengguna untuk produk/model terapan/jasa yang 

direncanakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menghasilkan luaran tambahan 

 

5.1.2 Penelitian kebijakan kajian strategis; 

  Proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya di 

Indonesia, termasuk di lingkungan Politeknik Kutaraja memerlukan 

dukungan kajian kebijakan secara akademis dan ilmiah, yang 

merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting 

organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas 

program, pembiayaan, dan berbagai alternatif lain dalam pemilihan 

kebijakan berdasarkan dampaknya. Melalui skema penelitian ini 

diharapkan dosen Politeknik Kutaraja berdasarkan kompetensi dan 

kepakaran yang dimilikinya, dapat ikut serta secara aktif 

berkontribusi dalam memberikan masukan kepada pemangku 

kebijakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam dinamika 

lingkungan strategis yang dihadapi baik internal maupun eksternal.   

   Kajian Kebijakan Strategis (KKS) merupakan skema penelitian 

penugasan berupa telaah terhadap kebijakan yang dijalankan atau 
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telaah terhadap kebijakan yang akan diambil, tidak hanya untuk 

kepentingan Politeknik Kutaraja saja, tetapi juga instansi lain yang 

membutuhkan. Telaah terhadap kebijakan yang sudah ada dan/atau 

yang sudah dijalankan dimaksudkan guna memberikan landasan 

ilmiah yang kuat dalam proses, konteks, dan substansi kebijakan. 

5.1.2.1. Tujuan Penelitian  

Tujuan KKS adalah untuk memberikan rekomendasi kepada 

pemangku kebijakan dalam rangka memecahkan masalah-

masalah publik, termasuk mendapatkan solusi terhadap suatu 

permasalahan yang dipandang penting dan mendesak untuk 

mendukung kinerja pemerintah dan instansi lain lainnya. 

5.1.2.2. Luaran Penelitian  

Luaran KKS berupa naskah akademik yang dapat berupa policy 

brief, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis 

terhadap suatu permasalahan sesuai dengan bidang penugasan. 

 

5.1.3 Penelitian terapan  

   Penelitian Produk Vokasi merupakan penelitian yang ditujukan 

untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di 

masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset 

dasar untuk menghasilkan produk hilirisasi. Penelitian Produk 

Vokasi adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk 

menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks yang langsung 

dimanfaatkan oleh industri, pemerintah dan masyarakat melalui 

kolaborasi dengan penggunanya.  

   Penelitian ini berorientasi produk Ipteks yang telah tervalidasi 

di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. 

Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Produk Vokasi akan 

berada di tingkat 4 sampai dengan tingkat 6. Dalam kegiatan risetnya 

penelitian dalam skema ini dapat dimulai dari TKT 3 namun harus 

berarkhir pada TKT 4,5 atau 6 yang menghasilkan produk terapan, 

baik di bidang ilmu eksakta maupun sosial Humaniora. Skema 

Penelitian Produk Vokasi ini dapat dilakukan untuk penelitian 
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kerjasama dari dalam atau luar negeri.   

   Mitra Penelitian dan Mitra Pengguna wajib terlibat dalam 

penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat dilanjutkan ke tahap 

penelitian pengembangan. Produk yang dihasilkan dalam penelitian 

produk vokasi diharuskan memiliki relevansi dengan arah kebijakan 

dalam Prioritas Riset Nasional dan Rencana Induk Riset Nasional. 

5.1.3.1 Tujuan Penelitian   

Tujuan Penelitian Produk Vokasi sebagai berikut:  

1. meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan Politeknik 

Kutaraja untuk menghasilkan produk terapan Vokasi yang 

bisa bermanfaat untuk industri, Pemerintah dan 

kemasyarakatan;  

2. memperkuat peta jalan industri yang bersifat multidisiplin; 

3. membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra 

pengguna hasil penelitian; dan  

4. mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan Humaniora yang memberikan nilai 

tambah secara ekonomi dan sosial. 

5.1.3.2 Luaran Penelitian 

    Luaran Penelitian Produk Vokasi pada Tahun pertama 

berupa laporan Feasibility Study produk yang dikembangkan dan 

produk iptek-sosbud ber-kekayaan intelektual (Paten, Paten 

Sederhana, Hak Cipta, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu). Tahun kedua dan atau ketiga berupa 

prototipe produk beserta dokumentasi hasil uji coba kinerja 

produk. Laporan Feasibility Study berisi analisis kebutuhan 

pelanggan, kondisi pasar, teknis, financial, dan ekonomis. Hasil 

analisis selanjutnya diwujudkan dalam bentuk perjanjian 

kerjasama dengan mitra pengguna hasil penelitian (produk/model 

terapan/jasa). 
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5.1.4 Penelitian kerjasama kemitraan 

   Salah satu upaya yang tercantum dalam Renstra PPPM 

Politeknik kutaraja adalah untuk meningkatkan kualitas 

Penyelenggara penelitian pada skala regional, nasional dan global, 

dimana salah satunya dengan membangun kemitraan tidak hanya 

pada institusi yang ada di dalam negeri saja, tetapi perlu juga dengan 

institusi di luar negeri. Penelitian Politeknik Kutaraja berprinsip pada 

sistem collaboration and sharing. kewajiban Politeknik kutaraja 

melakukan kemitraan dalam penyelenggaran Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi untuk mengembangkan jaringan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi. 

   Skema penelitian ini diharapkan dapat memfasilitasi 

penelitian-penelitian kerja sama di Politeknik kutaraja dengan 

berbagai mitra kerjasamanya, guna menghasilkan penelitian 

terintegrasi. 

 

5.1.5 Penelitian pengembangan    

Penelitian pengembangan merupakan proses tahap akhir penelitian 

yang dicirikan dengan capaian TKT 7-9. Luaran dari skema 

Pengembangan ini diharapkan dapat menghasilkan produk 

komersial. Pada panduan ini terdapat satu skema penelitian 

pengembangan yaitu Penelitian Pengembangan Produk Inovasi Vokasi 

(P3IV).  

   Indonesia berdaya saing dan berdaulat berbasis ilmu 

pengetahuan dan teknologi merupakan visi rencana induk riset 

nasional (RIRN) dimana salah satu strategi untuk mencapai visi itu 

adalah “meningkatnya kontribusi riset terhadap pertumbuhan 

ekonomi nasional”. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh ekspor 

dan impor. Indonesia masih banyak mengimpor produk akhir dan 

mengekspor bahan baku. Selain itu, Indonesia masih banyak 

mengimpor produk-produk teknologi. Karena itu mendorong 

penelitian yang menghasilkan produk-produk komersialisasi 

merupakan hal yang sangat penting. Tidak semua penelitian bisa 
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berakhir ke komersialisasi. Sebagian besar hasil penelitian bisa 

langsung diterapkan ke masyarakat dalam konteks pengabdian. 

Sebagian kecil hasil penelitian bisa dilanjutkan untuk komersialisasi. 

Perguruan Tinggi (PT) dan industri harus membentuk sistem inovasi 

kolaboratif PT-industri. Untuk ini, kemitraan dengan industri sangat 

dibutuhkan.  

   Komersialisasi tidak akan bisa tercapai jika tidak ada industri 

yang sesuai yang bersedia untuk bermitra. Nilai pengetahuan yang 

diciptakan oleh PT dapat diterapkan secara efektif pada kegiatan 

inovasi industri untuk meningkatkan kinerja inovasi. Pada saat yang 

sama, industri dapat berkontribusi pada dana Penelitian & 

Pengembangan (R&D) PT dan inspirasi penelitian dari perspektif 

perusahaan, yang dapat mempromosikan pencapaian penelitian 

ilmiah di universitas. Dengan demikian produk-produk inovatif akan 

dihasilkan dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya 

saing bangsa. Penelitian Pengembangan Produk Inovasi Vokasi (P3IV) 

dirumuskan untuk menjawab kebutuhan ini. Skema P3IV merupakan 

kelanjutan dari Penelitian produk vokasi yang layak untuk 

dikomersialisasi. Dari sekian banyak penelitian yang sudah didanai 

pada periode-periode sebelumnya, ada beberapa yang berpotensi 

untuk dikomersialisasi.  

  Penelitian ini diarahkan untuk peningkatan produktifitas 

komersialisasi produk hasil riset yang dilindungi oleh Kekayaan 

Intelektual. Dalam penelitian ini diperlukan keterlibatan mitra 

industri sebagai investor dan anggota peneliti. Dalam proses 

pengukuran TKT, hasil penelitian pengembangan berada di level TKT 

7 sampai 9. Skema P3IV dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama 

dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat 

dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium. 

5.1.5.1 Luaran Penelitian Pengembangan 

Luaran wajib Penelitian Pengembangan sebagai berikut:  

1. Tahun pertama berupa dokumen feasibility study yang 

divalidasi mitra dan dokumen hasil uji prototipe produk laik 
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industri pada lingkungan terbatas. Laporan Feasibility Study 

berisi dokumen kelayakan pasar, dokumen kelayakan teknis 

produksi, dokumen kelayakan keuangan, dokumen kelayakan 

manajemen, dokumen kelayakan lingkungan, dokumen 

kelayakan sosial, dan dokumen kelayakan hukum.  

2. Tahun kedua berupa dokumen hasil uji prototipe produk laik 

industri pada lingkungan sebenarnya yang dilindungi dengan 

Kekayaan Intelektual “Desain Industri”.  

3. Tahun ketiga berupa dokumen hasil uji produk industri pada 

lingkungan sebenarnya dan dokumen business plan. 

5.1.5.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian Pengembangan Unggulan Vokasi sebagai 

berikut:  

1. menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya yang siap diterapkan dan dicirikan dengan TKT 7-9; 

2. merealisasikan peta jalan teknologi atau hasil riset yang 

bersifat multidisiplin yang menghasilkan produk komersial;  

3. membangun kemitraan Academic, Bussiness, Government, and 

Community (ABGC); dan 

4. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di 

Politeknik Kutaraja untuk bekerjasama dengan institusi mitra 

di dalam negeri atau di luar negeri. 
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5.2 Skema Pengabdian Masyarakat 

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat Politeknik Kutaraja 

searah dengan fokus utama penelitian dan pengbdian masyarakat 

Politeknik kuataraja yang ada dalam RENSTRA Pusat Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (PPPM) Politeknik Kutaraja. 

5.2.1 Penerapan IPTEK Masyarakat (IPM) 

   Penerapan Iptek Masyarakat (PIM) merupakan program untuk 

membantu permasalahan masyarakat dalam segala bidang, seperti 

bidang sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, 

hukum, dan berbagai permasalahan lainnya secara komprehensif, 

bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable). Khalayak sasaran 

program PIM adalah:  

1. masyarakat yang produktif secara ekonomi;  

2. masyarakat yang belum produktif secara ekonomis tetapi yang 

mengarah menjadi wirausahawan; dan  

3. masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat 

umum/biasa).  

 

  Khalayak sasaran (mitra) masyarakat yang produktif secara 

ekonomi seperti: kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, 

kelompok ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif 

secara ekonomis. Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT) dengan 

kepemilikan usaha bersifat individu/perseorangan. Mitra sasaran 

yang mengarah pada bidang ekonomi produktif disyaratkan 

merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, 

seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok 

pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain. Mitra 

sasaran yang tidak produktif secara ekonomi misalnya sekolah 

(PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu 

rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, 

Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan lain sebagainya. Jenis 

permasalahan yang wajib ditangani dalam program PIM, khususnya 

masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru 
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meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran (hulu 

hilir usaha). Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang 

ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan yang 

diprioritaskan untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan, 

peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu 

fasilitas layanan dan lain-lain.  

Tujuan Kegiatan Tujuan PIM sebagai berikut:  

1. membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang 

mandiri secara ekonomi dan sosial;  

2. membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan 

dalam kehidupan bermasyarakat; dan  

3. meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis 

atau keterampilan lain yang dibutuhkan (softskill dan 

hardskill). 

Luaran wajib PIM sebagai berikut:  

1. peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan 

kualitatif sesuai permasalahan yang dihadapi.  

2. satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber 

ISSN, atau prosiding ber ISBN dari seminar 

nasional/internasional;  

3. satu artikel pada media massa cetak/elektronik; dan  

4. video kegiatan; Luaran tambahan PIM dapat berupa luaran 

lainnya di luar luaran wajib di atas. 

 

5.2.2 Skema Penerapan Iptek Pengembangan Kewilayahan (PIPK) 

   Program Penerapan Iptek Pengembangan Kewilayahan dapat 

dilaksanakan di Desa/Gampong, ataupun Desa Adat dalam bentuk:  

1. Pengembangan potensi sumberdaya perdesaan menuju 

terbangunnya sentra-sentra keunggulan perdesaan sekaligus 

sebagai salah satu model science techno and tourism park PT 

Vokasi; 

2. Peningkatan produktivitas UKM/UKMK/Kelompok Usaha 

lainnya dalam satu Kawasan desa/kelurahan/adat. Jumlah 
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mitra sasaran minimal adalah 2 UKM/UKMK/kelompok usaha; 

dan  

3. Peningkatan produktivitas lahan, khususnya lahan 

Ulayat/lahan Adat ataupun lahan komunitas lainnya yang 

dimiliki oleh komunitas masyarakat atau lahan pribadi yang 

diberikan hak pengelolaannya untuk masyarakat setempat 

dalam jangka waktu tertentu. 

 

Tujuan PIPK sebagai berikut:  

1. mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang 

sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada wilayah 

mitra;  

2. memberikan solusi permasalahan mitra dengan pendekatan 

holistik berbasis riset multidisiplin;  

3. membantu program pemerintah dalam pembangunan 

masyarakat dan masalah kewilayahan, serta membantu 

mensukseskan terlaksananya program RPJM Gampong; 

4. mempercepat difusi teknologi dan manajemen hasil riset 

unggulan perguruan tinggi vokasi ke masyarakat sesuai urgensi 

kebutuhan Kawasan Ekonomi Terintegrasi sebagai salah satu 

model science-techno-park perguruan tinggi;  

5. mengembangkan proses link & match antara perguruan tinggi, 

industri/UKM/UKMK, Pemda, CSR/Lembaga keuangan 

lainnya;  

6. meningkatkan pengembangan UKM/Kelompok 

Usaha/masyarakat pada wilayah mitra dalam merebut peluang 

ekspor melalui peningkatan kualitas produk dan pemasaran; 

dan 

7. membantu meningkatkan produktivitas lahan 

Ulayat/Adat/Lahan Komunitas, dan wilayah lainnya yang 

diperuntukkan bagi masyarakat menjadi menjadi kawasan 

yang berkembang secara terintegrasi yang memberi dampak 
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terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 

setempat. 

Luaran wajib program PIPK pertahun sebagai berikut:  

1. peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan 

kualitatif sesuai permasalahan yang dihadapi;  

2. satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terindek Sinta minimal 

peringkat 4 atau satu artikel ilmiah pada jurnal Internasional, 

atau satu artikel dalam prosiding terindeks bereputasi;  

3. artikel pada media massa cetak/elektronik;  

4. video kegiatan; dan  

5. satu tambahan luaran wajib di tahun ketiga menghasilkan satu 

produk ber-kekayaan intelektual dalam bentuk paten 

sederhana atau paten. 

 

5.3 Tim Riset dan Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat 

  Dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat di 

Politeknik kuataraja, PPPM membentuk kelompok pelaksana riset dan 

pelaksana pengabdian masyarakat dan ditetapkan dalam Surat 

Keputusan Direktur. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Politeknik Kutaraja dapat dilaksanakan secara perseorangan oleh 

dosen/tendik/mahasiswa Politeknik Kutaraja dengan 

memperhatikan pedoman ini. 
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5.4  Alur Pelaksanaan dan Tahapan Penelitian dan Pengabdian  

  Masyarakat PPPM Politeknik Kutaraja 
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BAB VI 

PENUTUP 
 

 

   Penyelesaian Buku Pedoman ini melalui proses yang cukup 

panjang dan mempertimbangkan berbagai upaya penyelesaian 

persoalan di masyarakat dan industri. Politeknik Kutaraja diharapkan 

lebih berorientasi pada aktivitas penelitian dan pengabdian yang 

berorientasi pada penciptaan produk tangible sesuai dengan link and 

match antara aktivitas penelitian dosen, kebutuhan masyarakat, 

dunia usaha, dan/atau industri.  

   Dinamika perkembangan aktivitas penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat tersebut telah diakomodir di Buku Pedoman 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dengan 

penyesuaian dan penyerderhaan. Berkat upaya kerja keras segenap 

Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Pedoman Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kutaraja ini dapat 

diselesaikan. Dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa sehingga 

Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik. 

 

 

Banda Aceh, 22 September 2022 

Politeknik Kutaraja  

Direktur, 

 

 

Desy Puspita, S.P., M.M.  

NIDN. 1329128401  

 

 

 

 

 



 

44 
 

Lampiran 1. Format dan Kaidah Penulisan Proposal dan laporan  

   Penelitian dan pengabdian masyarakat 

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penulisan 

proposal dan laporan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Ukuran Kertas dan Huruf:   

  a. kertas ukuran a4 dengan berat 70 gram;   

  b. kulit muka dan kulit belakang menggunakan soft cover  

   (proposal) dan hard cover (laporan hasil) sebagaimana  

   terlampir. Untuk halaman belakang menggunakan kertas  

   berwarna maroon/kertas jeruk;  

  c. huruf yang digunakan Times New Roman, Normal,  

   ukuran 12 (untuk judul dapat pakai ukuran 16), jarak  

   antar baris 1,5 spasi dicetak dengan tinta hitam;  

  d. batas teks adalah 4 cm tepi atas, 4 cm tepi kiri, 3 cm tepi  

   kanan dan 3 cm tepi bawah dari kertas. 

2. Penomoran Halaman halaman sampul, abstrak, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar 

lampiran, ditulis pada sisi tengah bawah menggunakan angka 

romawi dan huruf kecil, contoh: i, ii, iii dan seterusnya. 

Sedangkan halaman isi mulai BAB I sampai dengan lampiran, 

ditulis pada sisi sebelah kanan atas menggunakan angka latin, 

contoh: 1, 2, 3 dan seterusnya, khusus untuk halama 

permulaan bab ditulis pada posisi di tengah bawah.  

3. Sumber Kutipan maksimal 10 tahun terakhir kecuali kutipan 

sejarah, aturan perundang-undangan dan kitab suci, Penulisan 

sumber kutipan menggunakan sistem Harvard-APA Style, 

dengan contoh sebagai berikut:  

  a. sumber kutipan ditulis di awal kalimat atau awal teks: 

    1.  Satu sumber kutipan dengan satu penulis:   

     Cantik (2006) menyatakan bahwa......;   

     jika disertai dengan halaman: Cantik (2006: 289)  

     menyatakan bahwa........;   

     Menurut Cantik (2006: 289) ............   
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    2. Satu sumber kutipan dengan dua penulis:   

     Cantik dan Manis (2003: 24) ………  

    3. Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis:   

     Cantik et al. (2009: 32) ……….   

  b. Sumber kutipan ditulis di akhir kalimat atau awal teks: 

    1.  Satu sumber kutipan dengan satu penulis:   

     ............. (Cantik, 2006);   

     jika disertai dengan halaman: .......... (Cantik, 2006:  

     289).   

    2. Satu sumber kutipan dengan dua penulis:   

     ........ (Cantik dan Manis, 2003: 24).   

    3.  Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis:   

     ……. (Cantik et al., 2009: 32).   

  c. Dua sumber kutipan dengan penulis yang sama:   

   Cantik (2006, 2007);   

   jika tahun publikasi sama: Cantik (2007a, 2007b).   

  d. Sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulis  

   yang berbeda-beda: (Cantik, 1997; Indah dan Asri, 2000;  

   Manis et al., 2000).   

  e. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi  

   menyebut suatu lembaga atau badan tertentu:   

   Badan Pusat Statistik (2016);   

   Ikatan Pilot Indonesia (2012);   

   Financial Accounting Standard Board (1984).   

  f. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi  

   menyebut suatu peraturan atau undang-undang:  

   Undang-Undang No. 12 Tahun 2012.......;   

   Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 ......;    

   Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.  

   45......   

  g. Kutipan berasal dari sumber kedua: tetap ditulis sebagai  

   referensi sumber utama. 
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Lampiran 1.1  Sistematika Penulisan Proposal Penelitian  

 

Sistematika Penulisan Proposal Penelitian PPPM Politeknik Kutaraja 

adalah sebagai berikut: 

 

SAMPUL/HALAMAN JUDUL  

LEMBAR PENGESAHAN  

ABSTRAK  

KATA PENGANTAR  

DAFTAR ISI  

DAFTAR TABEL  

DAFTAR GAMBAR  

DAFTAR LAMPIRAN  

BAB I. PENDAHULUAN   

  A.  Latar Belakang Masalah   

  B.  Rumusan Masalah   

  C.  Tujuan Penelitian   

  D.  Manfaat Penelitian  

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA   

  A.  Deskripsi Teoritik  /Landasan Teori  

  B.  Penelitian Terdahulu    

  C.  Roadmap Penelitian   

BAB III. METODE PENELITIAN  

BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN  

BAB V. ANGGARAN PENELITIAN  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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Penjelasan : 

 
1. ABSTRAK   

Ditulis maksimum satu halaman (500 kata), kemukakan tujuan, 

masalah, metode untuk mencapai tujuan, hasil yang diharapkan 

atau luaran, tindak lanjut atau implikasi yang diharapkan. 

Abstrak sudah menggambarkan keseluruhan isi proposal.  

2. KATA PENGANTAR   

Ditulis maksimum satu halaman, berisikan tentang ucapan rasa 

syukur, ucapan terima kasih, serta sambutan dari penulis 

terhadap proposal penelitian yang sudah selesai disusun. Penulis 

juga dapat menambahkan kalimat pengharapan serta penjelasan 

singkat terkait isi proposal penelitian yang telah dibuat. Pada 

bagian akhir terdapat ucapan terima kasih yang diperuntukkan 

kepada berbagai pihak yang membantu serta ditulis secara 

singkat dan menarik.  

3. DAFTAR ISI   

Bagian ini memuat informasi seluruh Bab dan Sub-bab isi 

proposal.  

4. DAFTAR TABEL/GAMBAR/LAMPIRAN   

Daftar tabel/gambar/lampiran dapat ditulis sesuai dengan 

kebutuhan dan berfungsi untuk memandu pembaca menemukan 

keterangan dari table/gambar/lampiran yang berkaitan dengan 

pembahasan.   

5. BAB I. PENDAHULUAN   

Uraikan tentang latar belakang masalah dan permasalahan yang 

akan diteliti, disertai dengan pernyataan yang jelas (visible) apa 

beda penelitian/keterbaharuan yang sedang diajukan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya (baik milik sendiri atau orang 

lain) seperti beda sampel, beda perlakuan (treatment) atau beda 

studi kasus, usulan model baru dan lain-lain. Latar belakang 

masalah tersebut selanjutnya difokuskan ke dalam Rumusan 
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Masalah. Uraikan pula tentang tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. 

6. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA   

Uraikan Deskripsi Teoritik/Landasan Teori yang menunjang 

penelitian, gunakan sumber Pustaka/referensi primer yang 

relevan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal imliah 

dan/atau paten terkini. Disarankan penggunaan sumber Pustaka 

10 tahun terakhir. Uraikan pula Penelitian Terdahulu yang 

mendukung penelitian yang akan dilaksanakan, dan kemukan 

pula Peta Jalan (Roadmap) Penelitian yang memuat rangkaian 

penelitian terkait yang memperjelas kedudukan penelitian yang 

diusulkan. Pengusul dapat membuat Fishbone Diagram atau 

diagram lainnya dimulai dari apa yang akan dilakukan tahun ini, 

apa yang sudah dikerjakan, dan menjelaskan rencana-rencana 

masa datang serta indikator-indikator yang akan dicapai. Bagan 

peta penelitian harus dibuat secara utuh dengan pentahapan 

rencana penelitian yang akan dikembangkan didalam karirnya 

sebagai dosen dengan jelas.  

7. BAB III. METODE PENELITIAN   

Bab ini berisi metode penelitian yang akan dilakukan yang hanya 

memuat prosedur yang relevan untuk menjelaskan secara rinci 

kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. Metode penelitian 

meliputi: Alat dan Bahan, Lokasi Penelitian, Prosedur penelitian 

dan/atau Rancangan Percobaan, Analisis data (tergantung jenis 

bidang ilmu yang ditekuni) dan rencana capaian luaran yang akan 

diselesaikan pada tahun pengusulan. Penelitian yang bersifat non 

eksak, metode bisa mencakup: desain/pendekatan, populasi dan 

sampel/subyek, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

prosedur penelitian, dan indikator capaian. Jika menggunakan 

angket atau kuesioner dalam pengumpulan data maka pengusul 

diwajibkan melampirkan draft angket atau kuesioner yang akan 

disebarkan. Kemukakan pula Luaran Penelitian yang akan 

dihasilkan. Pengusul harus menyebutkan Jurnal 
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Nasional/Internasional atau Prosiding Seminar 

Nasional/Internasional yang akan direncanakan sebagai tempat 

publikasi untuk mencapai target luaran wajib. 

8. BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN   

Bagian ini berisikan tentang rencana jadwal pelaksanaan 

penelitian, dilengkapi indikator capaian yang jelas setiap 

tahapnya. Contoh jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat 

pada table 1.1 berikut:  

 

Tabel 1.1 Contoh jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No Kegiatan 
2023 Indikator 

Capaian Jan Feb Mar Apr Mai 

1 Persiapan √      

2 Pelaksanaan  √     

3 Monev   √    

4 Seminar hasil    √   

5 Pelaporan     √  

 

9. BAB V. ANGGARAN PENELITIAN   

Rincian Anggaran Biaya (RAB) penelitian disusun sesuai dengan 

kebutuhan dengan batasan maksimal sesuai dengan Standar 

Biaya Keluaran. RAB meliputi: Honorarium pengumpul data, 

pengolah data dan lain-lain; Bahan habis pakai; Perjalanan dan 

Lain-lain (adiministrasi, publikasi, laporan dan lain-lainnya). 

Contoh penyusunan RAB dapat dilihat pada lampiran. RAB 

dilengkapi dengan justifikasi yang menjelaskan secara sistematis 

sesuai dengan RAB yang dibuat. Penjelasan dimulai dengan 

uraian kegiatan yang dilakukan dan efek terhadap kebutuhan 

dana, material maupun peralatan yang dibutuhkan. Justifikasi 

anggaran ini dibutuhkan bukan hanya memperjelas rasionalisasi 

kebutuhan dana pada penelitian yang dilakukan, namun juga 

mengandung prinsip pembinaan bagi peneliti yang ingin 

mengajukan proposal-proposal di level nasional dan internasional, 

karena kekuatan justifikasi anggaran juga merupakan salah satu 

aspek yang mempengaruhi keputusan pemberian dana terhadap 

proposal yang diajukan. 
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10. DAFTAR PUSTAKA Sumber kutipan yang dinyatakan dalam  

  karya ilmiah harus ada dalam Daftar Pustaka, dan sebaliknya.  

  Penulisan Daftar Pustaka menggunakan sistem Harvard-APA  

  Style. Contoh penulisan Daftar Pustaka dapat dilihat pada  

  lampiran.  

11. LAMPIRAN  

  Dokumen yang wajib dilampirkan adalah Surat  

  Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Penelitian, Surat  

  Pernyataan Orisinalitas Penelitian dan Bio Data pengusul  

  (Curriculum Vitae) semua tim peneliti, contohnya dapat dilihat  

  pada lampiran. 

 

 

Lampiran 1.2 Format Laporan Akhir Penelitian 

  Sistematika penulisan laporan hasil penelitian di PPPM 

Politeknik Kutaraja adalah publikasi ilmiah dan disesuaikan dengan 

target format publikasi ilmiah yang diajukan oleh peneliti, dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Publikasi   

Jika target luaran hasil penelitian dipublikasikan ke dalam 

Jurnal Nasional/Internasional atau Prosiding Seminar 

Nasional/Internasional, maka sistematika penulisan laporan 

hasil penelitian mengikuti sistematika penulisan 

jurnal/prosiding tempat penelitian dipublikasikan. Lampiran 

Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Belanja, dapat dilihat 

pada lampiran dan Bukti Penerimaan/Letter of Acceptance 

(LOA) pada jurnal/prosiding, serta naskah ilmiah yang 

dipublikasikan wajib diserahkan kepada PPPM dalam bentuk 

softcopy maupun hardcopy. 
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Lampiran 1.3 Kriteria penilaian proposal penelitian PPPM Politeknik  

   Kutaraja 

 

2.1 Penilaian proposal 

No Kriteria Indikator Bobot 

1 
Relevansi dengan Peta Jalan dan 
Fokus Utama Penelitian Politeknik 
Kutaraja 

Tema dan Sub Tema sesuai 
dengan fokus utama 
penelitian Politeknik Kutaraja 

25 

2 Perumusan Masalah 
Ketajaman rumusan masalah 
dan tujuan penelitian 

10 

3 Manfaat hasil penelitian 
Pembangunan Iptek, 
pembangunan dan/atau 
pengembangan kelembagaan 

20 

4 Tinjauan Pustaka 
Relevansi kemutakhiran, dan 
penyusunan daftar pustaka 

15 

5 Metode Penelitian 
Ketepatan metode yang 
digunakan. 

10 

6 Kelayakan penelitian 

Kesesuaian jadwal, 
kesesuaian keahlian 
personalia, kesesuaian ajuan 
dana penelitian. 

20 

Total 100 

 

2.1 Penilaian Hasil Penelitian 

No Kriteria Bobot 

1 
PENDAHULUAN : 
a. Perumusan Masalah  
b. Tujuan Penelitian 

 
10 
10 

2 
TINJAUAN PUSTAKA :  
Relevansi, Pengacuan Daftar Pustaka Kemutakhiran atau keaslian 
sumber 

15 

3 
METODE PENELITIAN : 
Kesesuaian dengan masalah Ketepatan Instrumen/rancangan 
Ketepatan dan ketajaman analisis 

15 

4 

Hasil Penelitian : 

Manfaat dan kontribusi Iptek, Pembangunan, dan Pengembangan 
Kelembagaan 

15 

Hasil dicapai: (a. Kesesusaian dengan tujuan b. Kedalaman bahasan 
c. Orisinilitas) 

15 

Mutu Hasil 10 
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5 
Kelayakan : 

Ketepatan waktu dan keseuaian penggunaan dana penelitian 10 

6 

Umum :  

a. bahasa 4 

b. Format 3 

c. Abstrak 3 

Total 100 
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Lampiran 2.  Sistematika dan Format proposal dan laporan akhir 

Pengabdian Masyarakat PPPM Politeknik Kutaraja  

 

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penulisan 

proposal dan laporan hasil pengabdian masyarakat sebagai berikut: 

1. Ukuran Kertas dan Huruf:   

  a. kertas ukuran a4 dengan berat 70 gram;   

  b. kulit muka dan kulit belakang menggunakan soft cover  

   (proposal) dan hard cover (laporan hasil) sebagaimana  

   terlampir. Untuk halaman belakang menggunakan kertas  

   berwarna maroon/kertas jeruk;  

  c. huruf yang digunakan Times New Roman, Normal,  

   ukuran 12 (untuk judul dapat pakai ukuran 16), jarak  

   antar baris 1,5 spasi dicetak dengan tinta hitam;  

  d. batas teks adalah 4 cm tepi atas, 4 cm tepi kiri, 3 cm tepi  

   kanan dan 3 cm tepi bawah dari kertas. 

2. Penomoran Halaman halaman sampul, abstrak, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar 

lampiran, ditulis pada sisi tengah bawah menggunakan angka 

romawi dan huruf kecil, contoh: i, ii, iii dan seterusnya. 

Sedangkan halaman isi mulai BAB I sampai dengan lampiran, 

ditulis pada sisi sebelah kanan atas menggunakan angka latin, 

contoh: 1, 2, 3 dan seterusnya, khusus untuk halama 

permulaan bab ditulis pada posisi di tengah bawah.  

3. Sumber Kutipan maksimal 10 tahun terakhir kecuali kutipan 

sejarah, aturan perundang-undangan dan kitab suci, Penulisan 

sumber kutipan menggunakan sistem Harvard-APA Style, 

dengan contoh sebagai berikut:  

  a. sumber kutipan ditulis di awal kalimat atau awal teks: 

    1.  Satu sumber kutipan dengan satu penulis:   

     Cantik (2006) menyatakan bahwa......;   

     jika disertai dengan halaman: Cantik (2006: 289)  

     menyatakan bahwa........;   
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     Menurut Cantik (2006: 289) ............   

    2. Satu sumber kutipan dengan dua penulis:   

     Cantik dan Manis (2003: 24) ………  

    3. Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis:   

     Cantik et al. (2009: 32) ……….   

  b. Sumber kutipan ditulis di akhir kalimat atau awal teks: 

    1.  Satu sumber kutipan dengan satu penulis:   

     ............. (Cantik, 2006);   

     jika disertai dengan halaman: .......... (Cantik, 2006:  

     289).   

    2. Satu sumber kutipan dengan dua penulis:   

     ........ (Cantik dan Manis, 2003: 24).   

    3.  Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis:   

     ……. (Cantik et al., 2009: 32).   

  c. Dua sumber kutipan dengan penulis yang sama:   

   Cantik (2006, 2007);   

   jika tahun publikasi sama: Cantik (2007a, 2007b).   

  d. Sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulis  

   yang berbeda-beda: (Cantik, 1997; Indah dan Asri, 2000;  

   Manis et al., 2000).   

  e. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi  

   menyebut suatu lembaga atau badan tertentu:   

   Badan Pusat Statistik (2016);   

   Ikatan Pilot Indonesia (2012);   

   Financial Accounting Standard Board (1984).   

  f. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi  

   menyebut suatu peraturan atau undang-undang:  

   Undang-Undang No. 12 Tahun 2012.......;   

   Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 ......;    

   Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.  

   45......   

  g. Kutipan berasal dari sumber kedua: tetap ditulis sebagai  

   referensi sumber utama. 
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Lampiran 2.1  Sistematika Penulisan Proposal Pengabdian  

    masyarakat  

 

Sistematika Penulisan Proposal Pengabdian Masyarakat PPPM 

Politeknik Kutaraja adalah sebagai berikut: 

 

SAMPUL/HALAMAN JUDUL  

LEMBAR PENGESAHAN  

ABSTRAK  

KATA PENGANTAR  

DAFTAR ISI  

DAFTAR TABEL  

DAFTAR GAMBAR  

DAFTAR LAMPIRAN  

BAB I. PENDAHULUAN   

  A.  Latar Belakang Masalah   

  B.  Rumusan Masalah   

  C.  Tujuan Kegiatan   

  D.  Manfaat Kegiatan  

BAB II. SOLUSI PERMASALAHAN    

  A.  Pelaksanaan Sebelumnya yang pernah dilaksanakan (opsional) 

  B.  Solusi Yang Ditawarkan  

  C.  Roadmap Kegiatan  

BAB III. METODE PELAKSANAAN 

A.   Peta Lokasi Kegiatan 

B.   Gambaran IPTEK  

C.   Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan 

BABA IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN  

BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN  

BAB V. RENCANA ANGGARAN BIAYA  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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Penjelasan : 

 
1. ABSTRAK   

Ditulis maksimum satu halaman (500 kata), kemukakan 

tujuan, masalah, metode untuk mencapai tujuan, hasil yang 

diharapkan atau luaran, tindak lanjut atau implikasi yang 

diharapkan. Abstrak sudah menggambarkan keseluruhan isi 

proposal.  

2. KATA PENGANTAR   

Ditulis maksimum satu halaman, berisikan tentang ucapan rasa 

syukur, ucapan terima kasih, serta sambutan dari penulis 

terhadap proposal penelitian yang sudah selesai disusun. Penulis 

juga dapat menambahkan kalimat pengharapan serta penjelasan 

singkat terkait isi proposal penelitian yang telah dibuat. Pada 

bagian akhir terdapat ucapan terima kasih yang diperuntukkan 

kepada berbagai pihak yang membantu serta ditulis secara 

singkat dan menarik.  

3. DAFTAR ISI   

Bagian ini memuat informasi seluruh Bab dan Sub-bab isi 

proposal.  

4. DAFTAR TABEL/GAMBAR/LAMPIRAN   

Daftar tabel/gambar/lampiran dapat ditulis sesuai dengan 

kebutuhan dan berfungsi untuk memandu pembaca menemukan 

keterangan dari table/gambar/lampiran yang berkaitan dengan 

pembahasan.   

5. BAB I. PENDAHULUAN   

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian 

analisis situasi dan permasalahan. Deskripsi lengkap bagian 

pendahuluan pada masing-masing skema pengabdian kepada 

masyarakat, wajib memuat : 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Kegiatan, 

dan Manfaat Kegiatan. 
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6. BAB II. SOLUSI PERMASALAHAN   

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian 

semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Deskripsi lengkap 

bagian solusi permasalahan untuk masing-masing skema 

pengabdian kepada masyarakat, wajib memuat solusi yang 

pernah dilaksanakan sebelumnya (jika ada), solusi yang 

ditawarkan dan roadmap kegiatan. 

7. BAB III. METODE PELAKSANAAN   

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang 

menjelaskan tahapan atau Langkah-langkah dalam 

melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi 

permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode 

pelaksanaan untuk masing-masing skema pengabdian kepada 

masyarakat. Pada bagian ini wajib mengisi uraian kepakaran dan 

tugas masing-masing anggota tim pengabdian kepada 

masyarakat, peta lokasi kegiatan, penerapan IPTEK, dan deskripsi 

pelaksanaan kegiatan.  

8. BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN PkM   

Bagian ini berisikan tentang rencana jadwal pelaksanaan PkM, 

dilengkapi indikator capaian yang jelas setiap tahapnya. Contoh 

jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada table 1.1 

berikut:  

Tabel 1.1 Contoh jadwal Pelaksanaan PkM 

No Kegiatan 
2023 Indikator 

Capaian Jan Feb Mar Apr Mai 

1 Persiapan √      

2 Pelaksanaan  √     

3 Monev   √    

4 Seminar hasil    √   

5 Pelaporan     √  

 

9. BAB V. RENCANA ANGGARAN BIAYA   

Rincian Anggaran Biaya (RAB) PkM disusun sesuai dengan 

kebutuhan dengan batasan maksimal sesuai dengan Standar 

Biaya Keluaran terhadap proposal yang diajukan. 
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10. DAFTAR PUSTAKA Sumber kutipan yang dinyatakan dalam  

  karya ilmiah harus ada dalam Daftar Pustaka, dan sebaliknya.  

  Penulisan Daftar Pustaka menggunakan sistem Harvard-APA  

  Style. Contoh penulisan Daftar Pustaka dapat dilihat pada  

  lampiran.  

11. LAMPIRAN  

  Dokumen yang wajib dilampirkan adalah Surat  

  Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pengabdian   

  Masyarakat, Surat Pernyataan Orisinalitas Penelitian dan Bio  

  Data pengusul (Curriculum Vitae) semua tim peneliti, contohnya  

  dapat dilihat pada lampiran. 

 

Lampiran 2.2 Format Laporan Kegiatan PkM (terlampir) 

 

Lampiran 2.3 Kriteria Penilaian Proposal Pengabdian Masyarakat 

 

2.3.1 Penilaian proposal PkM 

No Kriteria Indikator Bobot 

1 
Relevansi dengan Peta Jalan dan 
Fokus Utama Pengabdian 
Masyarakat Politeknik Kutaraja 

Tema dan Sub Tema sesuai 
dengan fokus utama 
penelitian Politeknik Kutaraja 

25 

2 Perumusan Masalah 
Ketajaman rumusan masalah 
dan tujuan penelitian 

10 

3 
Manfaat hasil pengabdian 
masyarakat 

Pembangunan Iptek, 
pembangunan dan/atau 
pengembangan kelembagaan 

20 

4 
Solusi permasalahan yang 
ditawarkan 

Relevansi kemutakhiran 
solusi, dan sesusi dengan 
yang dibutuhkan masyarakat 

15 

5 Metode Pelaksanaan 
Ketepatan metode yang 
digunakan. 

10 

6 Kelayakan kegiatan PkM 

Kesesuaian jadwal, 
kesesuaian keahlian 
personalia, kesesuaian ajuan 
dana penelitian. 

20 

Total 100 
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2.3.2. Penilaian Hasil/Laporan PkM 

No Kriteria Bobot 

1 
PENDAHULUAN : 
a. Perumusan Masalah  
b. Tujuan Kegiatn  

 
10 
10 

2 
Solusi permasalahan :  
Relevansi kemutakhiran solusi, dan sesusi dengan yang dibutuhkan 
masyarakat 

15 

3 
METODE PELAKSANAAN : 
Kesesuaian dengan masalah Ketepatan Instrumen/rancangan 
Ketepatan dan ketajaman analisis sesuai proposal yang diajukan 

15 

4 

Hasil PkM : 

Manfaat dan kontribusi Iptek, Pembangunan, dan Pengembangan 
Kelembagaan/Masyarakat 

15 

Hasil yang dicapai: (a. Kesesusaian dengan tujuan b. Kedalaman 
bahasan c. Orisinilitas) 

15 

Mutu Hasil 10 

 

5 
Kelayakan : 

Ketepatan waktu dan keseuaian penggunaan dana PkM 10 

6 

Umum :  

a. bahasa 4 

b. Format 3 

c. Abstrak 3 

Total 100 
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PROPOSAL PELAKSANAAN RISET DOSEN POLITEKNIK KUTARAJA  

FOKUS UTAMA RISET: ..................................................................... 

JUDUL RISET :……………………………  

 

 

 

 

 

TIM PERISET : 

1. Mirnawati, S.E., M.M./Administrasi Perkantoran (Ketua Tim)  

2. Nama.................(Prodi).......................(Anggota Tim) 

3. Nama......................(prodi/unit kerja)..............(Anggota Tim) 

4.  Dstr..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

POLITEKNIK KUTARAJA 

BANDA ACEH 

TAHUN 2023 

 

 

 

Format Halaman Sampul Proposal 

Riset 
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LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL RISET DOSEN  

POLITEKNIK KUTARAJA 

 

1. Judul Riset   : ___________________________________________ 

2. Ketua Periset   

  a. Nama lengkap  : ___________________________________________  

  b.  NIDN    : ___________________________________________ 

  c. Jabatan Struktural  : ___________________________________________  

  d. Jabatan Fungsional  : ___________________________________________  

  e.  Institusi Periset  :  Politeknik Kutaraja   

  f.  Alamat Institusi  :  Jl. Syiah Kuala No.10 jambo Tape-Bandar Baru,   

         Kuta Alam, Banda Aceh, 23126.  

  g. Program Studi :  ___________________________________________  

  h.  Alamat Email : ___________________________________________  

  i.  Alamat Rumah   : ___________________________________________ 

 j.  Nomor HP/WA   : ___________________________________________  

 3. Mitra Riset   : ___________________________________________  

  Alamat Mitra Riset  : ___________________________________________ 

4. Jumlah Dana  :  Rp10.000.000 

5. Anggota Periset : 

 

No Nama lengkap 
Posisi dalam Tim 

sebagai 
NIDN/NITK/ 

NIM 
Instansi 

1 Agustina, S.E., M. Si. Anggota 1319117801 Politeknik Kutaraja 

2  Anggota   

3  Anggota   

4 Hasbi, S.Tr.M., C.FR.  Anggota   

5  Anggota   

6  Anggota   

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sepenuhnya:  

1. Menyatakan sanggup dan berkomitmen untuk melaksanakan riset sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pusat Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (PPPM) Politeknik Kutaraja;  

2. Riset yang diusulkan adalah asli karya tim periset dan bukan hasil dari 

tindak plagiarisme dari periset lain;  

3. Dokumen pendukung proposal adalah akurat dan sesuai dengan aslinya;  

4. Bersedia menerima sanksi administratif yang berlaku dan tidak dapat 

mendaftar pada seluruh layanan akademik dosen termasuk menyelesaikan 

Beban Kerja Dosen (BKD) dan kenaikan Jabatan Fungsional apabila 

melakukan pemalsuan dokumen pendukung proposal;  

Format Halaman Pengesahan Proposal 

Riset 
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5. Bersedia menerima sanksi hukum yang diberlakukan di Politeknik Kutaraja 

dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila 

saya tidak memenuhi surat pernyataan ini.  

6. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. 

   

Banda Aceh, 22 Desember 2023 

 Tim Riset Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota Tim 1, 

 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

Ketua Tim, 

 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

Anggota Tim 3, 

 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

Anggota Tim 2, 

 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

Anggota Tim 5, 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

Anggota Tim 4, 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

Anggota Tim 7, 

 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

Anggota Tim 6, 

 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

Menyetujui; 

Wakil Direktur Bidang Akademik  

Politeknik Kutaraja, 

 

 

 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

 NIDN.......................................... 

Mengetahui; 

Pusat Penelitian dan  Pengabdian 

Masyarakat Politeknik Kutaraja 

Kepala, 

 

 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

NIDN.......................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN RISET DOSEN  

POLITEKNIK KUTARAJA  

FOKUS UTAMA RISET: 

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

JUDUL RISET : 

.............................................................……………………………  

 

Lokasi : 

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

 

 

TIM PERISET: 

1. Mirnawati, S.E., M.M./Administrasi Perkantoran (Ketua Tim)  

2. Nama.................(Prodi).......................(Anggota Tim) 

3. Nama......................(prodi/unit kerja)..............(Anggota Tim) 

4.  Dstr..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

POLITEKNIK KUTARAJA 

BANDA ACEH 

TAHUN 2023 

 

 

Format Halaman Sampul Laporan Riset 
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LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR RISET DOSEN  

POLITEKNIK KUTARAJA 

 

1. Judul Riset   : ___________________________________________ 

2. Ketua Periset   

  a. Nama lengkap  : ___________________________________________  

  b.  NIDN    : ___________________________________________ 

  c. Jabatan Struktural  : ___________________________________________  

  d. Jabatan Fungsional  : ___________________________________________  

  e.  Institusi Periset  :  Politeknik Kutaraja   

  f.  Alamat Institusi  :  Jl. Syiah Kuala No.10 jambo Tape-Bandar Baru,   

         Kuta Alam, Banda Aceh, 23126.  

  g. Program Studi :  ___________________________________________  

  h.  Alamat Email : ___________________________________________  

  i.  Alamat Rumah   : ___________________________________________ 

 j.  Nomor HP/WA   : ___________________________________________  

 3. Mitra Riset   : ___________________________________________  

  Alamat Mitra Riset  : ___________________________________________ 

4. Jumlah Dana  :  Rp10.000.000 

5. Anggota Periset : 

 

No Nama lengkap 
Posisi dalam Tim 

sebagai 
NIDN/NITK/ 

NIM 
Instansi 

1 Agustina, S.E., M. Si. Anggota 1319117801 Politeknik Kutaraja 

2  Anggota   

3  Anggota   

4 Hasbi, S.Tr.M., C.FR.  Anggota   

5  Anggota   

6  Anggota   
 

       Banda Aceh, 22 Desember 2023 

Mengetahui;      Ketua Tim Pelaksana, 

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  

Kepala, 

 

 

 

(...............nama dan ttd............)   (...............nama dan ttd............) 

NIDN.     NIDN. 

Menyetujui; 

Wakil Direktur Akademik Politeknik Kutaraja, 

 

 

 

Zahriatul Aini, S.E., M.M. 

NIDN................................... 

Format Halaman Pengesahan  
Laporan  Riset 
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LAPORAN AKHIR RISET PPPM  

POLITEKNIK KUATRAJA 

 

  Laporan akhir adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat capaian 

kinerja riset, realisasi penggunaan dana dan hasil evaluasi reviewer internal PPPM 

Politeknik Kutaraja yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 

terhitung sejak perjanjian/kontrak berakhir. Laporan ditulis menggunakan kertas 

ukuran A4, jenis font Times New Roman dengan ukuran 12 dan jarak baris antar-

teks 1,5 spasi, kecuali untuk ringkasan 1 spasi.  

Adapun sistematika proposal adalah sebagai berikut:  

A. HALAMAN SAMPUL  

B. HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR  

C. DAFTAR ISI  

D. RINGKASAN/ABSTRAK   

  1. Maksimum tulisan 500 kata;   

  2. Tuliskan secara ringkas dan komprehensif kegiatan riset yang telah  

   dilakukan dengan mencantumkan luaran yang telah dicapai. 

E.   BAB 1 PENDAHULUAN   

  1. Pendahuluan tidak lebih dari 1000 kata;   

  2. Jelaskan latar belakang permasalahan berdasarkan data dan fakta di  

   Mitra/organisasi masyarakat sipil dengan menggunakan berbagai  

   metode analisis kesenjangan dan akar masalah sebagai dasar  

   perumusan permasalahan riset;   

  3. Jelaskan justifikasi urgensi dari perumusan permasalahan riset;  

  4. Tujuan, manfaat, dan batasan riset harus mampu menjawab rumusan  

   permasalahan riset.  

F.  BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA   

  1. Maksimum tulisan 1000 kata;   

  2. Tuliskan berbagai teori, metodologi, metode, serta riset sebelumnya  

   dari referensi terbaru dan relevan untuk menjawab permasalahan riset   

   sehingga menunjukkan state of the art dari riset;   

  3. Buatlah bagan kerangka teoretis untuk menunjukkan solusi yang akan  

   diberikan;   

  4. Kemukakan kebaruan riset yang diusulkan sehingga dapat terlihat  

Format Sistematika Penulisan 
Laporan  Akhir Riset 

65 
 



 

   nilai/value dari skema riset yang ditawarkan sebagai upaya menjawab  

   permasalahan di DUDI dan masyarakat;   

  5. Buatlah bagan roadmap beserta penjelasan pelaksanaan riset, serta  

   potensi nilai/value tambah dari riset yang akan dihasilkan sebagai  

   upaya menjawab permasalahan di DUDI dan masyarakat, misalnya  

   peningkatan produktivitas produksi pada persentase tertentu;   

  6. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.  

G. BAB 3 METODOLOGI RISET   

Jelaskan desain, tahapan-tahapan (masukan, proses, dan luaran dari tiap 

tahapan), instrumen/alat, tempat dan jadwal pelaksanaan, dan metode riset 

yang digunakan untuk menghasilkan luaran riset yang dikerjakan. 

H. BAB 4 PELAKSANAAN KEGIATAN RISET   

  1. Berisi penjelasan pelaksanaan kegiatan riset yang dilakukan selama  

   sampai dengan batas pendanaan yang ditetapkan serta hasil yang  

   dicapai dan kendala yang dihadapi;   

  2. Gambarkan realisasi jadwal kegiatan riset yang dilaksanakan pada  

   tahap tersebut serta uraian penggunaan dana sampai dengan batas  

   waktu yang ditetapkan.   

I.   BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN   

Tuliskan hasil, pembahasan lengkap, dan capaian akhir dari kegiatan riset.  

J.   BAB 6 SIMPULAN   

Tuliskan kesimpulan dan tingkat kemanfaatan hasil riset bagi pemangku 

kepentingan.  

K. DAFTAR PUSTAKA   

  1. Daftar Pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai  

   berdasarkan sistematika penulisan American Psychological  

   Association (APA);   

  2. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan riset yang dicantumkan  

   dalam Daftar Pustaka.  

L. LAMPIRAN   

Lampiran : Buku catatan kegiatan riset (log book) dan Laporan penggunaan 

anggaran (jika menggunakan dana institusi) 
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LAPORAN PENELITIAN 

 

PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA DALAM SUDUT PANDANG 

PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDEX (KPI) DI PERUSAHAAN SWASTA ACEH 

 

 

 
 

 

 

Tim Penelitian: 

Ketua Pengusul  : (Nama)  
(Instansi) 

Anggota Pengusul I : (Nama)   
(Instansi) 

Anggota Pengusul II : (Nama)  
(Instansi) 

 

 

 

POLITEKNIK KUTARAJA 

BANDA ACEH 

2020  

67



LAPORAN PENELITIAN 

1. IDENTITAS PENELITIAN 

   A. JUDUL PENELITIAN 

 

 

   B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU 

Bidang Fokus RIRN/Bidang 
Unggulan Perguruan Tinggi 

Tema Topik (Jika Ada) 
Rumpun Bidang 

Ilmu 

    

 

2. IDENTITAS PENGUSUL 

Nama, Peran 
Perguruan 

Tinggi/Institusi 
Program 

Studi/Bagian 
Bidang Tugas ID Sinta H-Index 
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3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN DAN PERANNYA 

Pelaksanaan penelitian tidak melibatkan mitra kerjasama. 

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

Luaran Wajib 

Tahun 
Luaran 

Jenis Luaran 
Status Target Capaian (accepted, 

published, terdaftar atau 
granted, atau status lainnya) 

Keterangan (URL dan nama 
jurnal, penerbit, URL paten, 
keterangan sejenis lainnya) 

1 Artikel di Jurnal 
Nasional 

- Published 
- Jurnal tidak terakreditasi 

- Jurnal Manajemen, Ekonomi, 
Keuangan, dan Akuntansi 
- Vol. 1 No. 2, Januari 2020 

 

Luaran Tambahan 

Tahun 
Luaran 

Jenis Luaran 
Status Target Capaian (accepted, 

published, terdaftar atau 
granted, atau status lainnya) 

Keterangan (URL dan nama 
jurnal, penerbit, URL paten, 
keterangan sejenis lainnya) 

    

 

5. ANGGARAN 

Rencana anggaran biaya penelitian merupakan biaya mandiri yang dikeluarkan oleh peneliti. 

Total RAB 1 Tahun Rp5.000.000,- 

Tahun 1 Total Rp5.000.000,- 

*contoh 

Jenis Pembelanjaan Item Satuan Vol. Biaya Satuan Total 

Analisis Data HR Pengolah Data P 1 750.000 750.000 

Analisis Data Biaya analisis sampel Unit 1 750.000 750.000 

Bahan  ATK Paket 1 200.000 200.000 

Bahan Barang Persediaan Unit 1 300.000 300.000 

Pelaporan dan 
Laporan Wajib 

Uang harian rapat di luar 
kantor 

OH 2 200.000 400.000 

Pelaporan dan 
Laporan Wajib 

Biaya Publikasi artikel di 
Jurnal Nasional 

Paket 1 500.000 500.000 

Pengumpulan Data FGD Persiapan Penelitian Paket 1 250.000 250.000 

Pengumpulan Data HR Pembantu Lapangan OH 2 400.000 800.000 

Pengumpulan Data Uang harian OH 5 100.000 500.000 

Pengumpulan Data HR Petugas Survei OH/OR 22 25.000 550.000 
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6. EVALUASI PENELITIAN 

   A. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

   B. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN 
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PROPOSAL PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN 

POLITEKNIK KUTARAJA  

FOKUS UTAMA PENGABDIAN MASYARAKAT: 

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

JUDUL KEGIATAN : 

.............................................................……………………………  

 

Lokasi : 

Gampong Baro Beurabo, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, Aceh 

 

 

TIM PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT : 

1. Mirnawati, S.E., M.M./Administrasi Perkantoran (Ketua Tim)  

2. Nama.................(Prodi).......................(Anggota Tim) 

3. Nama......................(prodi/unit kerja)..............(Anggota Tim) 

4.  Dstr..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

POLITEKNIK KUTARAJA 

BANDA ACEH 

TAHUN 2023 

 

Format Halaman Sampul Proposal PkM 
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LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT 

DOSEN POLITEKNIK KUTARAJA 

 

1. Judul Kegiatan    : ___________________________________________ 

2. Ketua Pelaksana Kegiatan   

  a. Nama lengkap  : ___________________________________________  

  b.  NIDN    : ___________________________________________ 

  c. Jabatan Struktural  : ___________________________________________  

  d. Jabatan Fungsional  : ___________________________________________  

  e.  Institusi Periset  :  Politeknik Kutaraja   

  f.  Alamat Institusi  :  Jl. Syiah Kuala No.10 jambo Tape-Bandar Baru,   

         Kuta Alam, Banda Aceh, 23126.  

  g. Program Studi :  ___________________________________________  

  h.  Alamat Email : ___________________________________________  

  i.  Alamat Rumah   : ___________________________________________ 

 j.  Nomor HP/WA   : ___________________________________________  

 3. Mitra/Sasaran   : ___________________________________________  

  Alamat Mitra   : ___________________________________________ 

4. Jumlah Dana  :  Rp10.000.000 

5. Anggota Pelaksana : 

 

No Nama lengkap 
Posisi dalam Tim 

sebagai 
NIDN/NITK/ 

NIM 
Instansi 

1 Agustina, S.E., M. Si. Anggota 1319117801 Politeknik Kutaraja 

2  Anggota   

3  Anggota   

4 Hasbi, S.Tr.M., C.FR.  Anggota   

5  Anggota   

6  Anggota   

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sepenuhnya:  

1. Menyatakan sanggup dan berkomitmen untuk melaksanakan pengabdian 

masyaarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pusat Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) Politeknik Kutaraja;  

2. Pengabdian masyarakat yang diusulkan adalah asli karya tim pelaksana dan 

bukan hasil dari tindak plagiarisme dari tim/kegiatan lain;  

3. Dokumen pendukung proposal adalah akurat dan sesuai dengan aslinya;  

4. Bersedia menerima sanksi administratif yang berlaku dan tidak dapat 

mendaftar pada seluruh layanan akademik dosen termasuk menyelesaikan 

Beban Kerja Dosen (BKD) dan kenaikan Jabatan Fungsional apabila 

melakukan pemalsuan dokumen pendukung proposal;  

Format Halaman Pengesahan Proposal 

Penagbdian Masyarakat 
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5. Bersedia menerima sanksi hukum yang diberlakukan di Politeknik Kutaraja 

dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila 

saya tidak memenuhi surat pernyataan ini.  

6. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. 

   

Banda Aceh, 22 Desember 2023 

 Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota Tim 1, 

 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

Ketua Tim, 

 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

Anggota Tim 3, 

 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

Anggota Tim 2, 

 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

Anggota Tim 5, 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

Anggota Tim 4, 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

Anggota Tim 7, 

 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

Anggota Tim 6, 

 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

Menyetujui; 

Wakil Direktur Bidang Akademik  

Politeknik Kutaraja, 

 

 

 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

 NIDN.......................................... 

Mengetahui; 

Pusat Penelitian dan  Pengabdian 

Masyarakat Politeknik Kutaraja 

Kepala, 

 

 

 

 

(..............nama dan ttd.................) 

NIDN.......................................... 
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(JUDUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POLITEKNIK KUTARAJA 

BANDA ACEH 

2023 
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TERM OF REFERENCE  

(JUDUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) 

POLITEKNIK KUTARAJA 

TAHUN 2023 

 
 

 
A. LATAR BELAKANG 

Menjelaskan latar belakang dari pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan secara ringkas dan jelas. 

 
B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah: 

1. ... 

2. ... 

  

C. LUARAN YANG DIHARAPKAN 

1. ... 

2. ... 

 
D. DESKRIPSI KEGIATAN 

Mendeskripsikan secara ringkas kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat  yang dilakukan.  

 

E. SASARAN PESERTA 

1. ... 

2. ... 
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F. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

 
Hari/tanggal : ... 

Waktu : ... s.d. ...  

Tempat : ... 

Acara : ... 

Tema : ... 

 

G. RUNDOWN ACARA (terlampir) 

 

H. PANITIA (terlampir) 

 

I. PENUTUP 

Demikianlah Term of Reference kegiatan (Judul Pengabdian kepada 

Masyarakat), sebagai gambaran umum pelaksanaan kegiatan, dengan 

harapan mendapat dukungan dari semua pihak, serta senantiasa 

mendapat rahmat dan ridha Allah.  
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RUNDOWN KEGIATAN 

 

Hari ke-.. .  

WAKTU ACARA PIC 
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SUSUNAN PANITIA 

 
 
 

Pengarah : ... 
Penanggung Jawab : ... 

Ketua Panitia : ... 

Sekretaris : ... 

 
Seksi Acara : 1. ... 

2. ... 

 
Seksi Dokumentasi : 1. ... 

2. ... 

 
Seksi Perlengkapan : 1. ... 

2. ... 

 
 

Anggota : 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

 
 
 

 
Direktur Politeknik Kutaraja, Wakil Direktur Akademik, 

 
 
 

 
       (Nama Direktur) (Nama Wakil Direktur) 
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SURAT PERNYATAAN MITRA DUDI/ 

ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL  

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

  Nama   :   

  Jabatan    :   

Bertindak untuk dan atas nama :   

  Nomor Izin Berusaha* :   

  NPWP**    :  

  Alamat    :   

  Telepon/Nomor WA :   

  E-mail    : 

Dengan ini menyatakan kesanggupan dan berkomitmen dalam melaksanakan 

Riset/Pengabdian Masyarakat yang diusulkan oleh ………. (nama Tim Riset/PkM) 

Politeknik Kutaraja dengan judul riset/PkM ………………….. ....................... 

Bentuk kesanggupan dan komitmen dalam pelaksanaan riset/PkM tersebut berupa:  

1. …………………….. 

2. ……………………..  

3. ……………………..  

4. Dst..  

 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya.  

 

     Kota, tangal................................  

 

      Mitra DUDI/Organisasi Masyarakat  

      Sipil dan Jabatan,  

 

 

 

 

     (..................nama dan ttd ....………) 

 

 

 

 

 

 

Format Surat Pernyataan Mitra/DUDI 

Stempel dan  

materaiRp10.000, 

KORP SURAT MITRA/DUDI 
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BUKU CATATAN KEGIATAN RISET/PENGABDIAN MASYARAKAT 

DOSEN POLITEKNIK KUTARAJA (LOG BOOK) 

 

 

JUDUL     :  

TAHUN PELAKSANAAN  : 

 

 

      Banda Aceh, 22 Desember 2023 

Mengetahui;      Ketua Tim Pelaksana, 

Reviewer Internal, 

 

 

 

 

(...............nama dan ttd............)   (...............nama dan ttd............) 

NIDN.     NIDN. 

 

 

Pusat Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat Politeknik Kutaraja 

Kepala, 

 

 

 

 

(...............nama dan ttd............) 

NIDN. .................................. 

 

 

 

 

 

 

* bila kolomnya tidak cukup boleh diitambahkan sampai kebawah halaman berikutnya. 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Catatan Penting 

    

    

    

    

    

    

Format Log Book Kegiatan 

Catatan Reviewer : 
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POLITEKNIK KUTARAJA 

Jl. Syiah Kuala No. 10, Jambo Tape, Banda Aceh 

Email: direktorat@poltekkutaraja.ac.id 

 

 

KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Nomor: 001/-- 

 

Pada hari Senin Tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang 

bertandatangan di bawah ini : 

1. (Nama Direktur/Pihak Pertama) : Direktur Politeknik Kutaraja bertindak 

untuk dan atas nama Politeknik Kutaraja, 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 

 

2. (Nama Pihak Kedua) : Dosen Program Studi ... Diploma ... 

Politeknik Kutaraja, dalam hal ini bertindak 

sebagai Pengusul dan Pelaksana 

Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 

Anggaran 2022/2023 untuk selanjutnya 

disebut PIHAK KEDUA. 

 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri 

dalam suatu Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022/2023 dengan 

ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 

Pasal 1. Ruang Lingkup Kontrak 

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA 

menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan 

Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022/2023 dengan Judul “(Judul Pengabdian 

kepada Masyarakat)”. 

Pasal 2. Dana Pengabdian kepada Masyarakat 

(1) Besarnya dana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul seperti 

yang dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sudah 

termasuk pajak. 

(2) Dana Pengabdian kepada Masyarakat seperti dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 

Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Politeknik Kutaraja tahun 2023. 

Pasal 3. Tata Cara Pembayararan Dana Pengabdian kepada Masyarakat 

(1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Pengabdian kepada Masyarakat secara 

bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Pengabdian kepada 

Masyarakat yaitu 70% x Rp2.000.000 = Rp1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus 

Ribu Rupiah), yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK 

KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal usulan yang sudah 

disetujui oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebanyak 1 

(satu) eksemplar. 

b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Pengabdian kepada 

Masyarakat yaitu 30% x Rp2.000.000 = Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), 

dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK 

KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. 

(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak 

terbayarnya sejumlah dana seperti dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena 

kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data pelaksana, nama bank, nomor 

rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. 

Pasal 4. Jangka Waktu 

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat seperti dimaksud dalam Pasal 1 sampai 

selesai 100%, adalah selama 1 (satu) bulan dan berakhir pada tanggal 14 Februari 2023. 

Pasal 5. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: 

a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA Laporan 

Akhir dan Laporan Keuangan; 

b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana pengabdian kepada 

masyarakat kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah seperti dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (1). 

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: 

a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana pengabdian dari PIHAK PERTAMA 

dengan jumlah seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); 

b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA 

laporan seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1b); 

c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana 

pengabdian kepada masyarakat yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan 

yang telah disetujui; 

d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK 

PERTAMA laporan penggunaan dana seperti dimaksud dalam Pasal 6. 

Pasal 6. Laporan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mwnyampaikan kepada PIHAK PERTAMA 

berupa laporan kemajuan dan laporan akhir rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai 
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dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara 

sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA. 

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan laporan akhir dan laporan keuangan paling 

lambat tanggal 14 Februari 2023. 

(3) Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat seperti tersebut pada ayat (2) harus 

memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat Politeknik Kutaraja. 

Pasal 7. Monitoring dan Evaluasi 

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi 

terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. 

Pasal 8. Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan 

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Pengabdian kepada 

Masyarakat ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Pusat 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kutaraja. 

Pasal 9. Penggantian Ketua Pelaksana 

(1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian 

kepada Masyarakat ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua 

pelaksana yang merupakan yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK 

PERTAMA. 

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengambalikan dana 

Pengabdian kepada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA. 

Pasal 10. Sanksi 

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian kepada 

Masyarakat ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya, terlambat 

mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA 

dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan 

proposal pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. 

Pasal 11. Pembatalan Perjanjian 

Apabila di kemudian hari terhadap judul Pengabdian kepada Masyarakat seperti dimaksud dalam 

Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya 

ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari 

atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian pengabdian ini dinyatakan batal dan 

PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima 

kepada PIHAK PERTAMA. 
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Pasal 12. Pajak 

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh 

menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke Kantor 

Pelayanan Pajak setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 13. Penyelesaian Sengketa 

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan 

perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak 

tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui 

proses hukum. 

Pasal 14. Lain-lain 

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul tersebut 

di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian kepada 

Masyarakat lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau 

yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri. 

(2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur 

lebih lanjut dan akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-

perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu 

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas. 

 

PIHAK PERTAMA 

 

 

 

(Nama Pihak Pertama) 

NIDN. 

PIHAK KEDUA 

 

 

 

(Nama Pihak Kedua) 

NIDN. 
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LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

DOSEN POLITEKNIK KUTARAJA  

FOKUS UTAMA PENGABDIAN MASYARAKAT: 

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

JUDUL KEGIATAN : 

.............................................................……………………………  

 

LOKASI KEGIATAN : 

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

 

 

TIM PELAKSANA KEGIATAN: 

1. Mirnawati, S.E., M.M./Administrasi Perkantoran (Ketua Tim)  

2. Nama.................(Prodi).......................(Anggota Tim) 

3. Nama......................(prodi/unit kerja)..............(Anggota Tim) 

4.  Dstr..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

POLITEKNIK KUTARAJA 

BANDA ACEH 

TAHUN 2023 

 

Format Halaman Sampul Laporan PkM 
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LEMBAR PENGESAHAN AKHIR PENGABDIAN MASYARAKAT 

 DOSEN POLITEKNIK KUTARAJA 

 

1. Judul Kegiatan    : ___________________________________________ 

2. Ketua Tim Pelaksana   

  a. Nama lengkap  : ___________________________________________  

  b.  NIDN    : ___________________________________________ 

  c. Jabatan Struktural  : ___________________________________________  

  d. Jabatan Fungsional  : ___________________________________________  

  e.  Institusi Periset  :  Politeknik Kutaraja   

  f.  Alamat Institusi  :  Jl. Syiah Kuala No.10 jambo Tape-Bandar Baru,   

         Kuta Alam, Banda Aceh, 23126.  

  g. Program Studi :  ___________________________________________  

  h.  Alamat Email : ___________________________________________  

  i.  Alamat Rumah   : ___________________________________________ 

 j.  Nomor HP/WA   : ___________________________________________  

 3. Mitra Riset   : ___________________________________________  

  Alamat Mitra Riset  : ___________________________________________ 

4. Jumlah Dana  :  Rp10.000.000 

5. Anggota Periset : 

 

No Nama lengkap 
Posisi dalam Tim 

sebagai 
NIDN/NITK/ 

NIM 
Instansi 

1 Agustina, S.E., M. Si. Anggota 1319117801 Politeknik Kutaraja 

2  Anggota   

3  Anggota   

4 Hasbi, S.Tr.M., C.FR.  Anggota   

5  Anggota   

6  Anggota   
 

       Banda Aceh, 22 Desember 2023 

Mengetahui;      Ketua Tim Pelaksana, 

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  

Kepala, 

 

 

 

(...............nama dan ttd............)   (...............nama dan ttd............) 

NIDN.     NIDN. 

Menyetujui; 

Wakil Direktur Akademik Politeknik Kutaraja, 

 

 

 

Zahriatul Aini, S.E., M.M. 

NIDN................................... 
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Laporan  Pengabdian Masyarakat 

86

  



 

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN MASYARAKAT  

PPPM POLITEKNIK KUATRAJA 

 

  Laporan akhir adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat capaian 

kinerja kegiatan, realisasi penggunaan dana dan hasil evaluasi reviewer internal 

PPPM Politeknik Kutaraja yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 

terhitung sejak perjanjian/kontrak berakhir. Laporan ditulis menggunakan kertas 

ukuran A4, jenis font Times New Roman dengan ukuran 12 dan jarak baris antar-

teks 1,5 spasi, kecuali untuk ringkasan 1 spasi.  

Adapun sistematika proposal adalah sebagai berikut:  

A. HALAMAN SAMPUL  

B. HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR  

C. DAFTAR ISI  

D. RINGKASAN/ABSTRAK   

  1. Maksimum tulisan 500 kata;   

  2. Tuliskan secara ringkas dan komprehensif kegiatan riset yang telah  

   dilakukan dengan mencantumkan luaran yang telah dicapai. 

E.  BAB 1 PENDAHULUAN 

F. BAB  

  1. Pendahuluan tidak lebih dari 1000 kata;   

  2. Jelaskan latar belakang permasalahan berdasarkan data dan fakta di  

   Mitra/organisasi masyarakat sipil dengan menggunakan berbagai  

   metode analisis kesenjangan dan akar masalah sebagai dasar  

   perumusan permasalahan riset;   

  3. Latar Belakang   

   Perumusan konsep dan strategi kegiatan, tujuan, manfaat, dan  

   dampak kegiatan yang diharapkan dan target luaran yang telah  

   dicapai.   

Format Sistematika Penulisan 
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G. BAB 2 SOLUSI YANG DITAWARKAN  

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi 

yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara 

sistematis. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan untuk masing-

masing skema pengabdian kepada masyarakat, wajib memuat solusi yang 

pernah dilaksanakan sebelumnya (jika ada), solusi yang ditawarkan dan 

roadmap kegiatan. 

H. BAB 3 METODE PELAKSANAAN  

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan 

tahapan atau Langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan 

untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode 

pelaksanaan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. 

Pada bagian ini wajib mengisi uraian kepakaran dan tugas masing-masing 

anggota tim pengabdian kepada masyarakat, peta lokasi kegiatan, penerapan 

IPTEK, dan deskripsi pelaksanaan kegiatan.  

I.   BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa penerapan IPTEK, dan 

deskripsi hasil kegiatan pada mitra dilaporkan dalam bentuk data terukur dan 

dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik sehingga terlihat 

peningkatannya (keadaan mitra sebelum dan sesudah kegiatan ditunjukkan 

dalam bentuk data/grafik/tabel dan foto) 

J.   BAB 5 PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  

5.2 Saran  

K. DAFTAR PUSTAKA  

1. Daftar Pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai 

berdasarkan sistematika penulisan American Psychological 

Association (APA);   

2. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan riset yang dicantumkan 

dalam Daftar Pustaka.  

L. LAMPIRAN  

Lampiran : Buku catatan kegiatan (log book) dan Laporan penggunaan 

anggaran (jika menggunakan dana institusi). 
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