
 



 

KATA PENGANTAR 

 

 
Assalamu’alaikum wr. Wb. 

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah swt. Atas berkat rahmat dan 

hidayah-Nya pada tahun ini LPPM UMKT bersama tim penyusun dapat merampungkan dan 

menerbitkan Buku Pedoman dan Etika Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM UMKT. 

Pedoman dan Etika Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM UMKT ini diterbitkan 

sebagai panduan kegiatan Penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen di 

lingkungan UMKT sebagai salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Secara rinci 

panduan ini mengatur tentang mekanisme pengusulan, pelaksanaan, pelaporan, dan capaian 

indikator kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang didanai oleh dana internal UMKT terdapat 5 Skim 

Penelitian dan 3 Skim Pengabdian Masyarakat yang dapat diajukan oleh dosen secara 

berkelompok yang disarankan melibatkan mahasiswa. Dengan adanya skim internal ini, 

diharapkan dosen UMKT secara bertahap untuk meningkatkan kompetensi kegiatan penelitian 

dan pengabdian masyarakat agar dapat berkompetisi di skala nasional maupun global. 

Atas terbitnya panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun dan berbagai pihak yang telah berperan 

aktif sejak penyusunan draft panduan sampai dengan terbitnya Buku Pedoman dan Etika 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM UMKT ini. 

 

Samarinda, 1 Oktober 2021 
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RINGKASAN SKIM PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

DANA INTERNAL UMKT TAHUN 2018/2019 
 
 

 
NO 

NAMA 

SKIM 

PAGU 

DANA 

(Rp.) 

 
LUARAN WAJIB 

Luaran 

Tambahan 

 

 

 
1 

 

 

 
PERELA 

 

 

 
4.000.000,- 

 

 

 
Jurnal Nasional Ber-ISSN 

Draft proposal 

PDP Ristekdikti, 

Peta jalan 

penelitian 

individu 

(disahkan oleh 

Ketua Prodi) 

 
2 

 
PEKOM 

 
15.000.000,- 

Jurnal Sinta 3 dan Makalah 

pada Pertemuan Ilmiah 

Nasional 

Prosiding dan 

Bahan ajar 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
PENGGUL 

 

 

 

 
30.000.000,- 

 

 
 

Jurnal Sinta 1/ 

Internasional/Internasional 

Bereputasi dan Pemakalah pada 

Pertemuan Ilmiah Internasional 

Draft Buku Ajar 

atau Draft 

Proposal PKPT/ 

Penelitian Dasar/ 

Penelitian 

Terapan /Insinas 

HKI/Paten.(Pilih 

salah satu) 

 
4 

 
KDM 

4.600.000,- 

s/d   

11.500.000,- 

 
Jurnal Nasional ber-ISSN 

 

 
5 

 
PINTER 

 
50.000.000,- 

2 Jurnal Scopus (Q1/Q2/Q3) dan 

Pemakalah pada Pertemuan 

Ilmiah Internasional 

Purwarupa dan 

Rekayasa Sosial 

 

6 

 

IuM 

 

4.000.000,- 

 

Jurnal Nasional ber-ISSN 

Produk teknologi 

tepat guna, Jasa, 

Paten dan hak 

cipta. 

 
7 

 
IKuM 

 
10.000.000,- 

Jurnal Nasional ber-ISSN, 

Produk teknologi tepat guna, 

Jasa 

Paten dan hak 

cipta. 

 
8 

 
IDeM 

 
20.000.000,- 

Jurnal Nasional ber-ISSN, 

Produk teknologi tepat guna, 
Jasa 

Paten dan hak 

cipta. 



 

MEKANISME PENGAJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

SKIM DANA INTERNAL UMKT 



 

SKIM PENELITIAN INTERNAL 
 

 

SKIM PENELITIAN INTERNAL MELIPUTI: 

1. Penelitian Reguler Pemula (PERELA) 

2. Penelitian Kompetitif (PEKOM) 

3. Penelitian Unggulan (PENGGUL) 

4. Penelitian Kolaborasi Dosen Mahasiswa (KDM) 

5. Penelitian Internasional (PINTER) 



 

I. LATAR BELAKANG 

 

Perguruan tinggi memiliki ‘Tri dharma’ dalam melayani publik dan bangsa, yang 

meliputi dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian. Namun, di hampir semua Perguruan 

Tinggi di Indonesia, dharma pendidikan masih mendominasi dibandingkan dharma penelitian 

dan pengabdian. Padahal tekanan global dan persaingan antar perguruan tinggi baik di dalam 

maupun luar negeri, menuntut adanya keseimbangan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan 

tinggi tersebut. Pelaksanaan tri dharma yang seimbang diharapkan dapat meningkatkan dan 

mempermudah capaian sebagai World Class Research University (WCRU) atau setidaknya 

menjadi International Recognized University melalui pendidikan berbasis riset, serta 

mendukung penguatan Daya Saing Nasional melalui pengabdian berbasis riset. 

Peningkatan mutu perguruan tinggi, menyangkut kualitas dan daya saing akademik 

(SDM, kurikulum, fasilitas dan sistem), transparansi dan akuntabilitas administrasi (akademik, 

keuangan dan kepegawaian), serta penataan kelembagaan berbasis teknologi informasi. 

Berkaitan  dengan hal ini, UMKT diharapkan dapat berperan serta menciptakan inovasi 

pengetahuan dan teknologi bagi pengembangan daya saing bangsa yang mandiri, unggul, 

kreatif, dan inovatif, sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat luas. 

Permenrisdikti Nomor (No) 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen 

tentang sertifikasi dan Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor/guru besar, para dosen 

dituntut untuk berkinerja sebaik mungkin sesuai tri dharma yang diembannya. Bahkan setiap 

periode tertentu masing-masing dosen yang telah bersertifikasi diharuskan melaporkan 

kinerjanya. Jika dalam waktu 2 tahun, dosen yang bersertifikasi tidak menunjukkan kinerja 

yang ‘memadai’ maka sertifikat pendidiknya bisa dicabut kembali, dengan segala 

konsekuensinya Dosen merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan usaha ini. 

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2005 Pasal 60 ayat 1, dinyatakan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kemampuan dosen dalam 

penelitian, baik teoretis, metodologis, maupun academic writing, merupakan sesuatu yang tidak 

bisa ditawar lagi. Peningkatan kemampuan ini tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan 

produktivitas dan kualitas kegiatan penelitian, melainkan juga bagi publikasi hasil penelitian 

dalam bentuk artikel publikasi ilmiah di berbagai jurnal bereputasi nasional terakreditasi 

maupun internasional, yang nantinya dapat menjadi sumbangan berharga bagi pengembangan 

disiplin dan kompetensi keilmuannya. 

Dengan demikian, kegiatan penelitian menjadi kinerja utama untuk mempercepat 

pemeringkatan kinerja perguruan tinggi. Kegiatan penelitian merupakan ujung tombak dalam 

usaha mengggali dan menyebarkan informasi baru. Kegiatan penelitian bagi perguruan tinggi 

akan menjadi semakin menentukan di masa depan, pada waktu perguruan tinggi lebih 

berorientasi pada industri informasi. Menyadari peran penting kegiatan penelitian bagi 

perguruan tinggi, UMKT bermaksud meningkatkan kegiatan penelitian yang dikoordinasikan 

oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), baik dalam kuantitas 

maupun kualitasnya. 



 

II. TUJUAN 

Panduan dan Etika Penelitian dosen ini disusun dengan tujuan: 

a) Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang program dan arah pengembangan 

penelitian. 

b) Untuk memberikan gambaran tentang jenis-jenis penelitian yang dilakukan, tata cara 

pengusulan, mekanisme pelaporan kegiatan penelitian dan pertanggungjawaban 

penggunaan dana. 

c) Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pencapaian luaran kegiatan 

penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan indikator kinerja utama di bidang penelitian. 

d) Untuk memperjelas struktur, fungsi, dan mekanisme kerja Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

III. SKEMA PENELITIAN 

A Penelitian Reguler Pemula (PERELA) 

1. Uraian Umum 

Program Penelitian Reguler Pemula (PERELA) dimaksudkan sebagai 

kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula 

untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan 

tinggi. Cakupan Penelitian ini meliputi semua rumpun ilmu. Penelitian ini 

diperuntukkan bagi dosen tetap UMKT dengan jabatan akademik maksimal Asisten 

Ahli. 

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Penguatan 

Risbang, PERELA merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi 

dosen tetap untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi sarana latihan 

bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah 

baik nasional maupun nasional terakreditasi. Pengusul yang berhasil mendapatkan 

pendanaan pada skema ini diberikan kesempatan sebanyak maksimal 2 (dua) kali, 

selanjutnya dapat meningkatkan kapasitasnya penelitiannya ke program penelitian 

lain yang lebih kompetitif. 

2. Tujuan Penelitian Reguler Pemula (PERELA) dan Ruang Lingkup 

Tujuan dari skim penelitian Penelitian Reguler Pemula ini adalah untuk 

memberikan fasilitas bagi dosen di lingkungan UMKT yang masih dalam tahap 

awal dari pengembangan diri sebagai peneliti profesional untuk dapat 

melaksanakan penelitian dengan pagu dana internal. Ruang lingkup topik penelitian 

pada skim ini meliputi, bidang keilmuan keislaman, sosial, politik, ekonomi, 

pendidikan, dan kesehatan. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan bidang ilmu 

dan kapasitas pengusul dengan memperhatikan luaran penelitian. 

3. Luaran PERELA 

1. Artikel publikasi ke jurnal ISSN (wajib) 

2. Draft proposal PDP Ristekdikti 

3. Dosen memiliki peta jalan penelitian individu (disahkan oleh Ketua Prodi) 



 

4. Ketentuan dan Persyaratan Umum 

Untuk dapat mengikuti penelitian PERELA, pengusul harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Ketua berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau belum 

memiliki jabatan fungsional. 

2. Anggota tim dengan minimal 2 orang dosen satu sebagai ketua satu sebagai 

anggota dan melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim. 

3. Tiap Dosen boleh mengusulkan 2 judul Penelitian, 1 (satu) sebagai ketua 

peneliti dan 1 (satu) judul sebagai anggota. 

4. Jumlah dana maksimum yang dapat diusulkan adalah Rp 4.000.000,00/Judul. 

5. Ketua tidak memiliki tanggungan penelitian atau pengabdian hibah internal UMKT. 

6. Tata Cara Usul Penelitian 

Pengusulan Penelitian PERELA dilakukan dengan melengkapi identitas 

pengusul dan mengunggah proposal melalui SIMPEL di alamat 

http://simpel.umkt.ac.id/. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1. Setelah berhasil Login di SIMPEL, dengan username dan password UniID. 

2. Pilih Penelitian dan klik Pengajuan Baru, lalu klik +Ajukan Usulan baru. 

3. Pilih skema yang akan diajukan, klik 1.PERELA. 

4. Akan muncul: Persyaratan Usulan Hibah Penelitian Reguler Pemula. Pastikan 

bahwa semua persyaratan yang tertera dapat dipenuhi, dengan memberikan 

tanda check pada tiap kotak yang tersedia. 

5. Lalu masukkan semua isian atau pilihan pada form yang tersedia, 

6. Klik Ajukan Proposal dan lampirkan softfile proposal (bentuk file document 

(doc) atau PDF) pada icon dokumen proposal. Maka usulan hibah PERELA 

telah terdaftar sebagai pengusul pada Batch/periode yang sedang berjalan. 

 
B Penelitian Kompetitif (PEKOM) 

1. Uraian Umum 

Pedoman Kegiatan penelitian kompetitif diarahkan dan dikembangkan 

untuk meningkatkan kualitas penelitian di UMKT, yang tindaklanjutnya 

diharapkan dapat meraih dana penelitian dari Direktorat Riset dan Pengabdian 

Masyarakat (Ditlitabmas Dikti)/ PKPT/ Penelitian Dasar/ Penelitian Terapan 

/INSINAS. 

Tema penelitian yang dinyatakan strategis secara prinsip adalah penelitian 

yang dapat menyelesaikan masalah masyarakat dan bangsa dalam segi: 

1. pengentasan kemiskinan, 

2. perubahan iklim, pelestarian lingkungan, keanekaan hayati (bio- diversity), 

3. energi terbarukan, 

4. ketahanan pangan, 

5. gizi dan penyakit tropis, 

6. mitigasi dan manajemen bencana, 

7. integrasi bangsa, dan harmoni sosial, termasuk penelitian bidang kebudayaan, 

8. otonomi daerah dan desentralisasi, 

9. seni dan sastra dalam mendukung industri kreatif (creative industry), dan 

http://simpel.umkt.ac.id/


 

10. infrastruktur, transportasi, dan industri. 

11. tema lainnya, yang relevan untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan 

bangsa. 

Hibah penelitian kompetitif (PEKOM) ini berbeda dari skim penelitian yang 

lain dalam dua hal, yaitu: (1) tema sesuai dengan yang ditentukan, dan (2) penelitian 

lebih berorientasi pada penelitian terapan atau produk. Penelitian Kompetitif 

dilakukan dengan lama penelitian selama satu tahun per judul dengan dana 

maksimum sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). 

2. Tujuan Penelitian Kompetitif (PEKOM) dan Ruang Lingkup 

Penelitian kompetitif ini bertujuan untuk memfasilitasi dosen di lingkungan 

UMKT untuk dapat melanjutkan proses pengembangan diri sebagai peneliti pada 

tahap lanjut. Sehingga dosen sebagai peneliti dapat meningkatkan kualitas dan 

kapasitas diri dalam melaksanakan penelitian dan meningkatkan publikasi ilmiah 

minimal pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta 3). Kegiatan yang dilakukan 

sesuai dengan bidang ilmu dan kapasitas pengusul dengan memperhatikan luaran 

penelitian. 

3. Luaran PEKOM 

1. Makalah pada Pertemuan Ilmiah Nasional (Wajib) 

2. Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi Minimal Sinta 3 (Wajib) 

3. Prosiding 

4. Bahan ajar 

5. HKI/Paten 

4. Ketentuan dan Persyaratan Umum 

1. Tim peneliti sekurang-kurangnya terdiri atas 1 orang ketua peneliti, 1 - 2 orang 

anggota dosen, dan 1 - 2 orang mahasiswa. 

2. Ketua tim peneliti sekurang-kurangnya bergelar S-2, memiliki NIDN dan 

kepangkatan akademiknya minimal asisten ahli. 

3. Biodata semua pengusul mencerminkan track record yang relevan dengan tema 

penelitian yang diusulkan, semua biodata yang dilampirkan harus ditanda 

tangani yang bersangkutan dengan tinta warna biru. 

4. Lama penelitian maksimal 1 (satu) tahun 

5. Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan 1 usulan pada skim dan tahun yang 

sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. 

6. Ketua peneliti yang mewakilkan kepada anggota pada saat pemaparan harus 

melimpahkan status Ketua peneliti kepada anggota dilampiri surat kuasa 

bermeterai dan ditandatangani oleh Pimpinan LPPM. 

7. Penelitian yang dihentikan sebelum masanya akibat kelalaian, diberi sanksi 

tidak diperkenankan mengajukan usulan ke LPPM UMKT dalam kurun 

waktu 2 tahun berturut-turut, atau bentuk sanksi lain sesuai dengan 

kelalaiannya. 

8. Setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya 

dalam forum desiminasi hasil penelitian. 

9. Ketua tidak memiliki tanggungan penelitian atau pengabdian hibah internal 

UMKT. 



 

5. Tata Cara Usul Penelitian 

Pengusulan Penelitian PEKOM dilakukan dengan melengkapi identitas 

pengusul dan mengunggah proposal melalui aplikasi SIMPEL di alamat 

http://simpel.umkt.ac.id/. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1. Login ke aplikasi SIMPEL http://simpel.umkt.ac.id, dengan username dan 

password UniID. 

2. Pilih Penelitian dan klik Pengajuan Baru, lalu klik +Ajukan Usulan baru. 

3. Pilih skema yang akan diajukan, klik 3. PEKOM. 

4. Akan muncul : persyaratan usulan Hibah Penelitian Kompetitif. Pastikan 

pengusul memenuhi persyaratan yang yang ditentukan, dengan memberikan cek 

pada tiap kotak yang tersedia. 

5. Lalu masukkan semua isian atau pilihan pada form yang tersedia, 

6. Jumlah dana maksimum yang dapat diusulkan adalah Rp 15.000.000,00/skim. 

7. Alokasi honor peneliti/pengabdi maksimal 30%. 

8. Klik ajukan Proposal dan lampirkan soft file proposal (dokumen proposal dalam 

bentuk file document (doc) atau PDF) pada icon dokumen proposal. Maka 

usulan hibah pekom telah terdaftar sebagai pengusul pada batch/periode yang 

sedang berjalan. 

9. Bila lolos desk evalusi, maka pengusul akan diundang presentasi untuk 

pemaparan dan pembahasan usul penelitian yang waktunya akan ditentukan oleh 

LPPM UMKT. 

 

C Penelitian Unggulan (PENGGUL) 

1. Uraian Umum 

Penelitian unggulan (PENGGUL) merupakan penelitian yang bersifat 

interdisipliner antar program studi atau antar fakultas. Penelitian ini diajukan dan 

dilaksanakan oleh dosen yang memiliki visi & misi untuk pengembangan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

Penelitian ini bersifat multitahun dan mempunyai pagu dana maksimum Rp 

30.000.000,- (Tiga puluh juta)/tahun untuk jangka waktu minimal 2 tahun. 

Keberlanjutan pertahunnya tergantung dari hasil evaluasi dan luaran penelitian 

yang dicapai setiap tahunnya. Penelitian ini harus melibatkan tim peneliti yang 

terdiri para penggiat penelitian, baik dosen maupun mahasiswa. 

2. Tujuan Penelitian Unggulan (PENGGUL) dan Ruang Lingkup 

Penelitian Unggulan ini bertujuan untuk memfasilitasi dosen peneliti di 

lingkup UMKT untuk melakukan penelitian pengembangan yang sesuai dengan 

arah rencana strategis universitas. Selain itu, penelitian ini juga dituntut untuk dapat 

menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal Nasional terakreditasi 

Sinta1/Internasional/Internasional bereputasi. Ruang lingkup topik penelitian pada 

skim ini meliputi, bidang keilmuan keislaman, sosial, politik, ekonomi, 

pendidikan, dan kesehatan. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan bidang ilmu 

dan kapasitas pengusul dengan memperhatikan luaran penelitian. 

Tema penelitian yang dinyatakan strategis secara prinsip adalah penelitian 

yang dapat menyelesaikan masalah masyarakat dan bangsa dalam segi: 

http://simpel.umkt.ac.id/
http://simpel.umkt.ac.id/


 

1. Pengentasan kemiskinan, 

2. Perubahan iklim, pelestarian lingkungan, keanekaan hayati (bio- diversity), 

3. Energi terbarukan, 

4. Ketahanan pangan, 

5. Gizi dan penyakit tropis, 

6. Mitigasi dan manajemen bencana, 

7. Integrasi bangsa, dan harmoni sosial, termasuk penelitian bidang kebudayaan, 

8. Otonomi daerah dan desentralisasi, 

9. Seni dan sastra dalam mendukung industri kreatif (creative industry), dan 

infrastruktur, transportasi, dan industri. 

10. tema lainnya, yang relevan untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan 

bangsa. 

3. Luaran PENGGUL 

1. Luaran wajib; 

1. Artikel  publikasi  ke jurnal internasional (wajib) / Jurnal Nasional 

Terakreditasi Minimal Sinta 1 (wajib) 

2. Pemakalah Internasional (wajib) 

2. Luaran tambahan; 

a. Draft Buku Ajar atau Draft Proposal PKPT/ Penelitian Dasar/ Penelitian 

Terapan /Insinas (Pilih salah satu) 

b. Produk ipteks-sosbud, dan lainnya (metode, blue print, prototype, sistem, 

kebijakan, model atau rekayasa sosial). 

c. HKI/Paten, 

d. Bahan ajar. 

4. Ketentuan dan Persyaratan Umum 

1. Ketua tim peneliti adalah dosen bergelar minimal S2 dengan jabatan fungsional 

minimal Asisten Ahli. 

2. Ketua dan anggota tim peneliti harus memiliki track record dan pengalaman 

penelitian yang relevan dengan bidang ilmu/topik penelitian yang diusulkan, 

kajian multidisipliner lebih diutamakan. 

3. Tim peneliti terdiri dari seorang ketua, 2 orang anggota, dan 2 orang mahasiswa. 

Tugas dan tanggung jawab setiap peneliti diuraikan dengan jelas dan disetujui 

oleh yang bersangkutan, disertai bukti tanda tangan dengan tinta warna biru pada 

setiap biodata yang dilampirkan. 

4. Anggota peneliti dapat berubah pada tahun berikutnya sesuai dengan keperluan 

penelitian dan kompetensinya. 

5. Jangka waktu penelitian minimal 2 tahun, dengan biaya penelitian maksimum 

Rp. 30.000.000,-/judul/tahun. 

6. Setiap usulan penelitian harus disetujui/direkomendasikan oleh dekan fakultas 

yang menaunginya. 

7. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua/anggota peneliti pada skema 

yang lain. 



 

5. Tata Cara Usul Penelitian 

Pengusulan Penelitian PENGGUL dilakukan dengan melengkapi identitas 

pengusul dan mengunggah proposal melalui SIMPEL di alamat 

http://simpel.umkt.ac.id/ Tahapan-tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1. Setelah berhasil Login di SIMPEL, dengan username dan password UniID. 

2. Pilih Penelitian dan klik Pengajuan Baru, lalu klik Ajukan Usulan baru. 

3. Pilih skema yang akan diajukan, klik 4. PENGGUL. 

4. Akan muncul: Persyaratan Usulan Hibah Penelitian Unggulan. Pastikan bahwa 

semua persyaratan yang tertera dapat dipenuhi, dan memberikan tanda check 

pada kotak yang tersedia. 

5. Masukkan semua isian atau pilihan pada form yang tersedia, 

6. Klik Ajukan Proposal dan lampirkan softfile proposal (bentuk file document 

(doc) atau PDF) pada icon dokumen proposal. Maka usulan hibah PENGGUL 

telah terdaftar sebagai pengusul pada Batch/periode yang sedang berjalan. 

7. Bila lolos desk evalusi, maka pengusul akan diundang presentasi untuk 

pemaparan dan pembahasan usul penelitian PENGGUL yang waktunya akan 

ditentukan oleh LPPM UMKT. 

 
D Penelitian KDM (Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa) 

1. Uraian Umum 

Kegiatan penelitian KDM diarahkan dan dikembangkan untuk 

meningkatkan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa di UMKT, yang 

tindaklanjutnya diharapkan dapat meraih dana penelitian dari Direktorat Riset dan 

Pengabdian Masyarakat (Ditlitabmas Dikti)/ PKPT/ Penelitian Dasar/ Penelitian 

Terapan /INSINAS. 

Tema penelitian yang dinyatakan strategis secara prinsip adalah penelitian 

yang dapat menyelesaikan masalah masyarakat dan bangsa sesuai dengan road 

map penelitian Program Studi. Hibah penelitian KDM ini berbeda dari skim 

penelitian yang lain dalam dua hal, yaitu : (1) tema sesuai dengan keunggulan 

program studi, dan (2) penelitian lebih berorientasi pada kolaborasi dosen dan 

mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. 

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 6 – 12 bulan dengan dana Rp. 

4.600.000 – Rp. 11.500.000. Luaran wajib untuk penelitian ini berupa hasil 

penelitian yang dipresentasikan dalam ujian akhir mahasiswa dan satu artikel 

ilmiah yang ditulis oleh dosen. Artikel oleh mahasiswa dipublikasikan dalam 

jurnal Borneo Student Research (BSR). Artikel oleh dosen dipublikasikan pada 

berbagai jurnal yaitu jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal 

internasional. Selain publikasi jurnal, dapat dihasilkan luaran tambahan berupa : 

(1) Artikel pada seminar nasional/internasional, (2) Satu bab buku ajar, (3) Draft 

proposal ke simlibtabmas,  (4) HKI/Paten, (5) Inovasi, atau (6) Teknologi tepat 

guna.

http://simpel.umkt.ac.id/


 

2. Kriteria dan Persyaratan Umum 

1. Mahasiswa dinyatakan bebas administrasi akademik (sesuai dengan panduan 

akademik masing-masing prodi) 

2. Mahasiswa bersama dosen pembimbing membentuk tim dan mendiskusikan 

tentang topik sebuah proposal penelitian. 

3. Proposal penelitian diajukan oleh ketua tim (dosen pembimbing tugas akhir) ke 

LPPM UMKT maksimal 4 judul proposal/semester. 

4. Tim peneliti terdiri dari 1 orang ketua peneliti, 2-5 orang anggota mahasiswa 

yang akan menyelesaikan tugas akhir. 

5. Ketua tim peneliti sekurang-kurangnya bergelar S-2, memiliki NIDN dengan 

kepangkatan akademik minimal asisten ahli 

6. Biodata ketua pengusul mencerminkan track record yang relevan dengan tema 

penelitian yang diusulkan, biodata yang dilampirkan harus ditandatangani yang 

bersangkutan dengan tinta warna biru. 

7. Setelah penelitian selesai : 

- Mahasiswa mengumpulkan luaran penelitian berupa naskah publikasi 

sebanyak 7-10 halaman mengikuti format terlampir. 

- Mahasiswa melaksanakan ujian skripsi sesuai jadwal. Apabila ada 

mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, maka diwajibkan untuk 

memperbaiki dan melaksanakan ujian ulang sesuai dengan batas waktu yang 

ditentukan. 

- Bagi dosen (ketua peneliti) mengumpulkan laporan akhir penelitian dan 

naskah publikasi sebanyak 10 – 15 halaman mengikuti format terlampir 

- Bagi dosen wajib mengunggah laporan pada simple UMKT dalam satu File 

yang terdiri dari laporan hasil, naskah publikasi dan bukti submit naskah 

publikasi pada jurnal yang dituju. 

8. Ketua peneliti hadir sebagai tim penguji pada saat ujian akhir bagi mahasiswa 

bimbingannya. 

9. Batas waktu pelaksanaan penelitian dan penyusunan Skripsi/TA/Tesis adalah 6 

bulan dan bisa diperpanjang satu kali 6 bulan. 

Kegiatan penelitian KDM diarahkan dan dikembangkan untuk 

meningkatkan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa di UMKT, yang 

tindaklanjutnya diharapkan dapat meraih dana penelitian dari Direktorat Riset dan 

Pengabdian Masyarakat (Ditlitabmas Dikti)/ PKPT/ Penelitian Dasar/ Penelitian 

Terapan /INSINAS. 

3. Luaran 

1. Artikel publikasi ke jurnal Nasional Ber-ISSN 

2. Luaran wajib untuk penelitian ini berupa hasil penelitian yang dipresentasikan 

dalam ujian akhir mahasiswa. 

3. Artikel Publikasi mahasiswa ke jurnal Borneo Student Research (BSR) 



 

E. Penelitian Internasional (PINTER) 

1. Uraian Umum 

Penelitian Internasional (PINTER) merupakan skim penelitian multitahun 

yang merupakan kolaborasi antara dosen UMKT dan dosen Universitas mitra di 

luar negeri yang sudah menjalin kerjasama dengan UMKT. Penelitian ini juga 

merupakan realisasi MoU Joint Riset yang dimiliki program studi dan Universitas 

berupa kegiatan penelitian kolaboratif yang bermaksud untuk meningkatkan 

kualitas dan kapasitas penelitian dosen serta luaran dalam bentuk konferensi 

Internasional dan Journal Scopus. Cakupan Penelitian ini meliputi semua rumpun 

ilmu. Selain itu, penelitian ini hanya diperuntukkan bagi dosen tetap UMKT yang 

Prodinya memiliki kerja sama (MoU) dengan universitas di luar negeri. 

Penelitian Internasional memiliki pagu dana Rp. 50.000.000,- per tahun 

selama dua tahun. Selain itu, penelitian ini mewajibkan dosen pengusul sebagai 

ketua dan dosen Universitas mitra (internasional) sebagai anggotanya. Luaran 

penelitian ini adalah dua buah Jurnal terindeks Scopus dan luaran tambahan berupa 

Konferensi Internasional untuk diseminasi hasil penelitiannya. Tidak ada syarat 

minimal kepangkatan dosen untuk mengakses penelitian ini, namun diperlukan 

MoU dengan universitas Luar dalam pelaksanaannya. 

2. Tujuan Penelitian Penelitian Internasional dan Ruang Lingkup 

Tujuan dari skim penelitian Internasional ini adalah : 

1. Memperluas jejaring (network) penelitian dari dosen UMKT dengan 

mitranya di luar negeri sehingga akan tercipta pemanfaatan sumberdaya dan 

fasilitas bersama antar lembaga secara berkesinambungan; 

2. Meningkatkan kemampuan para peneliti di UMKT untuk melakukan 

kerjasama penelitian dengan Universitas mitra di luar negeri 

3. Meningkatkan pengakuan internasional (international recognition) bagi 

penelitian yang dilakukan; 

4. Meningkatkan mutu penelitian dan jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal 

ilmiah bereputasi internasional; 

5. Meningkatkan citation index 

6. Meningkatkan mutu dan kompetensi para dosen UMKT 

7. Memfasilitasi para dosen UMKT yang sedang atau akan melaksanakan 

kerjasama penelitian dengan Universitas mitra di luar negeri khususnya 

dengan negara-negara maju 

3. Luaran Penelitian Internasional 

1. 2 Artikel publikasi ke jurnal terindeks Scopus (wajib) 

2. Pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah Internasional (wajib) 

3. Purwarupa Produk/Rekayasa Sosial 

 
4. Ketentuan dan Persyaratan Umum 

Untuk dapat mengikuti penelitian Internasional, pengusul harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Ketua berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau belum 

memiliki jabatan fungsional. 



 

2. Anggota tim dengan minimal 2 orang dosen, dua dari UMKT sebagai ketua 

dan anggota yang berkolaborasi dengan peneliti/dosen dari Universitas luar 

negeri sebagai ketua/anggota dan melibatkan mahasiswa. 

3. Tiap Dosen boleh mengusulkan 1 judul Penelitian. 

4. Judul  penelitian dalam skema Join Riset tetap harus mempertimbangkan bidang 

ilmu para peneliti. 

5. Jumlah dana maksimum dari UMKT yang dapat diusulkan adalah Rp 50.000.000,-

/Judul. 

6. Dana total penelitian menggunakan skema 50:50 dengan universitas mitra yang 

ditandai dengan persetujuan melakukan matching fund. 

7. Hasil penelitan dapat berupa International Collaboration Author, yaitu sistem 

publikasi yang mana penulis pertama dari universitas mitra, sedangkan dosen 

UMKT sebagai anggota. 

8. Setelah penelitian selesai, para peneliti harus  menyajikan  hasil  

penelitiannya dalam forum desiminasi hasil penelitian Internasional dan 

mempublikasikannya dalam jurnal terindeks Scopus. 

9. Setelah penelitian selesai, para peneliti tetap harus menjalin kerjasama dengan 

universitas mitra untuk keberlanjutan dalam penelitian. 

10.  Penelitian menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, baik dalam 

penulisan penelitian atau pemaparan proposal maupun hasil. 

5. Tata Cara Usul Penelitian 

Pengusulan Penelitian Internasional dilakukan dengan melengkapi identitas 

pengusul dan mengunggah proposal melalui SIMPEL di alamat 

http://simpel.umkt.ac.id/. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1. Setelah berhasil Login di SIMPEL, dengan username dan password UniID. 

2. Pilih Penelitian dan klik Pengajuan Baru, lalu klik +Ajukan Usulan baru. 

3. Pilih skema yang akan diajukan, klik PINTER 

4. Akan muncul: Persyaratan Usulan Hibah PINTER. Pastikan bahwa semua 

persyaratan yang tertera dapat dipenuhi, dengan memberikan tanda check pada 

tiap kotak yang tersedia. 

5. Lalu masukkan semua isian atau pilihan pada form yang tersedia, 

6. Klik Ajukan Proposal dan lampirkan softfile proposal (bentuk file document 

(doc) atau PDF) pada icon dokumen proposal. Maka usulan hibah PINTER 

telah terdaftar sebagai pengusul pada Batch/periode yang sedang berjalan. 

7. Bila lolos desk evalusi, maka pengusul akan diundang presentasi untuk 

pemaparan dan pembahasan usul penelitian yang waktunya akan ditentukan 

oleh LPPM UMKT. 

IV. JADWAL 

Jadwal kegiatan penelitian dengan dana internal UMKT adalah sebagai berikut: 
 
 

No Nama Kegiatan 
Bulan 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Penerimaan Usulan             

2 Desk Evaluasi             

http://simpel.umkt.ac.id/


 

3 Pengumuman Hasil             

4 
Kontrak dan pencairan 
anggaran 70% 

            

5 Pelaksanaan Penelitian             

6 Lap Kemajuan 70 %             

7 
Monev (Semua Skim, kecuali 
Parela) 

            

8 Laporan Akhir             

9 Pencairan dana 30%             

              



 

V. Komponen Hard Copy Laporan Kemajuan 70 % dan Laporan Akhir 100% 

1. Laporan 70 % 

a. Mengumpulkan laporan hard copy Kemajuan Penelitian (70%) yang dijilid sebanyak 

1 rangkap dan dikumpulkan di Kantor LPPM, susunan dapat dilihat pada lampiran 4. 

b. Mengumpulkan Laporan kemajuan Keuangan (70%) yang dijilid sebanyak 1 rangkap 

berisi catatan harian /Log Book penelitian dan rekapan penggunaan dana 70% 

(bukti kwitansi/nota fotocopy). 

c. Dalam pengumpulan di SIMPEL laporan kemajuan dan keuangan dijadikan dalam 1 

file. 

d. Unggah laporan Kemajuan dan Keuangan di SIMPEL dalam 1 file .pdf max file size 

3Mb. 

2. Laporan 100 % 

a. Mengumpulkan Laporan hard copy akhir (100%) yang dijilid sebanyak 1 rangkap 

dan dikumpulkan di Kantor LPPM susunan dapat dilihat pada lampiran 5. 

b. Mengumpulkan Laporan keuangan 100% yang dijilid sebanyak 1 rangkap berisi 

catatan harian /Log Book penelitian dan rekapan penggunaan dana 100% (bukti 

kwitansi/nota asli). 

c. Dalam pengumpulan di SIMPEL laporan akhir dan keuangan dijadikan dalam 1 file. 

d. Unggah laporan akhir dan Keuangan di SIMPEL dalam 1 file .pdf max file size 4 Mb. 



 

SKIM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT INTERNAL 
 
 

 
SKIM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT INTERNAL MELIPUTI 

1. Ipteks untuk Masyarakat (IuM) 

2. Ipteks Kewirausahaan untuk Masyarakat (IKuM) 

3. Ipteks Desa Mitra (IDeM) 



 

I. LATAR BELAKANG 

 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu dari Tri Darma Perguruan 

Tinggi, pelaksanaannya dilakukan oleh dosen kepada kelompok masyarakat sasaran. Program 

Pengabdian pada Masyarakat (PPM) sebagai respon masyarakat kampus atas kebutuhan, 

tantangan atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Dalam kegiatan PPM, dosen yang melibatkan mahasiswa secara aktif melakukan 

pendampingan, memotivasi, dan menuntun kepada kelompok masyarakat sasaran ke arah 

kegiatan profesional yang lebih aktif, produktif, inovatif, sehingga pada gilirannya mempunyai 

nilai profit oriented thinking. Kelompok masyarakat meliputi seluruh strata sosial masyarakat 

umum dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Dengan demikian, prinsip transfer ilmu 

pengetahuan dan teknologi dapat terpenuhi, solusi mengalir dari kampus dan sebagai 

imbalannya tantangan mengalir masuk dari masyarakat. 

Pelaksanaan PPM diusahakan merupakan kelanjutan dari kegiatan penelitian, sehingga 

diharapkan ada keterkaitan antara kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan oleh dosen yang dibantu oleh beberapa 

mahasiswa. Sumber pembiayaan pelaksanaan pengabdian diusahakan tidak hanya dari 

Universitas tetapi justru dari berbagai sumber dana eksternal (dari Kemenristekdikti, PEMDA, 

Pemprop, dll). 

PPM diupayakan menjadi suatu kegiatan yang profesional dan lebih aktif, produktif, 

kreatif, inovatif, dua arah, multibidang dan berdaya guna, yang mempunyai value added, baik 

bagi UMKT maupun bagi masyarakat pada umumnya. Untuk itu kegiatan pengabdian pada 

masyarakat perlu dirumuskan dan diformulasikan ke dalam suatu bentuk yang lebih 

mengkristal, yaitu layanan dan pendidikan masyarakat, penerapan IPTEKS, dan 

Kewirausahaan, baik yang dilakukan secara reguler kelembagaan dan non reguler dengan 

instansi teknis lainnya. 

 
II. TUJUAN 

Kegiatan PPM yang dilakukan civitas akademika UMKT (dosen dan mahasiswa) 

dalam rangka berikut: 

a) Membentuk komunitas agen perubahan masyarakat yang terpadu baik secara mono 

maupun multi disiplin dari kalangan civitas akademika UMKT. 

b) Menyebarluaskan inovasi dan penerapan IPTEKS untuk membangkitkan 

kemampuan, kemandirian, dan swadaya masyarakat. 

c) Meningkatkan program kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan 

atas kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. 

d) Menjalin kerjasama dengan industri untuk meningkatkan kemampuan perguruan 

tinggi dan kemitraan dalam pelatihan tenaga profesional, dan 

e) Meningkatkan konsolidasi kerjasama melalui konsorsium LPPM perguruan tinggi. 



 

 

III. SKEMA PENGABDIAN 

A IuM (Iptek untuk Masyarakat) 

1) Uraian Umum 

Kegiatan Iptek untuk Masyarakat (IuM) Universitas Muhammadiyah 

Kalimantan Timur (UMKT) adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang 

dilakukan oleh dosen pemula untuk mensosialisasikan keberadaan UMKT ke 

khalayak sasaran strategis dan atau Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dalam 

rangka pemberdayaan di bidang IPTEKS sederhana/ sosial/ budaya/ agama. IuM 

sebagai kegiatan awal pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen pemula 

dan atau Dosen Tetap UMKT yang berkualifikasi maksimal Lektor. Pengalaman 

melaksanakan IuM, selanjutnya seorang dosen dapat mengajukan kegiatan 

Pengabdian Masyarakat berbasis Kompetensi Akademik dan skim-skim 

pengabdian lanjutan lainnya. Usulan kegiatan IuM yang akan dilakukan mandiri 

atau bersama beberapa teman sejawat dan melibatkan mahasiswa harus mengacu 

Visi, Misi, dan Pola Ilmiah Pokok UMKT. 

2) Tujuan Iptek Untuk Masyarakat (IuM) dan Ruang Lingkup 

Iptek untuk Masyarakat (IuM) merupakan PPM untuk mensosialisasikan 

keberadaan UMKT ke khalayak sasaran strategis dan atau AUM dalam rangka 

pemberdayaan di bidang ipteks sederhana/ sosial/ budaya/ agama. Topik 

pengabdiannya tentang keIslaman, sosial, budaya, seni dan lingkungan bertujuan 

agar kegiatan terkait topik tersebut berkembang dalam masyarakat dan atau AUM. 

Ruang lingkup IuM mencakup bidang pengabdian yang dinilai strategis bagi 

pemberdayaan masyarakat dan atau AUM terkait dengan kegiatan keIslaman, 

sosial, budaya, seni dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan bidang 

ilmu dan kapasitas pengusul dengan memperhatikan luaran penelitian. 

3) Luaran IuM 

Luaran yang dihasilkan dari Iptek untuk Masyarakat (IuM) ini adalah 

publikasi dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Kesejahteraan Umat 

(PESUT). Setelah mempunyai pengalaman melaksanakan IuM, seorang dosen 

diharuskan meningkatkan capaian skim pengabdian masyarakat yang lebih tinggi 

dan perolehan dana dari luar UMKT (Simlitabmas Dikti, pemprop, pemda, swasta, 

dll). 

 
B IKuM (Iptek Kewirausahaan untuk Masyarakat) 

1) Uraian Umum 

Iptek Kewirausahaan untuk Masyarakat (IKuM) merupakan kegiatan PPM 

yang dilakukan oleh sekompok dosen untuk penguatan peningkatan Kewirausahaan 

bagi mahasiswa/ Ranting/ Cabang Muhammadiyah. Program IKbM di Perguruan 

Tinggi merupakan embrio skim pengabdian Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK), dan 

Ipteks bagi Inovasi Kreativitas Kampus (Ib-IKK) Simlitabmas. Kegiatan berupa 

pengembangan budaya kewirausahaan untuk menghasilkan wirausaha-wirausaha 



 

baru di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kampus dan membina kerjasama sektor 

swasta/ industri dan sektor pemasarannya. Program IKuM bagi Ranting dan atau 

Cabang Muhammadiyah dilakukan dengan melibatkan sejumlah dosen yang 

berpengalaman berwirausaha dari berbagai disiplin ilmu bekerjasama dengan 

Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau Majelis Ekonomi untuk menciptakan 

wirausaha baru mandiri bagi warga dan simpatisan Muhammadiyah. 

Misi program IKuM adalah memandu PT menyelenggarakan unit layanan 

kewirausahaan yang profesional, mandiri dan berkelanjutan, berwawasan 

knowledge based economy yang bertujuan sebagai berikut: 

1. Menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis Ipteks, 

2. Meningkatkan ketrampilan manajemen usaha bagi masyarakat industri, 

3. Menciptakan metode pelatihan kewirausahaan yang cocok bagi UKM dan 

warga Muhammadiyah di Tingkat Ranting atau Cabang yang sedang 

merintis usaha, dan 

4. Meningkatkan pengembangan UKM dan Wirausaha Muhammadiyah 

Ranting/ Cabang dalam merebut peluang melalui peningkatan kualitas 

produk dan pemasaran. 

Program IKuM dirintis untuk berkelanjutan yang suatu saat usahanya 

mandiri dan operasional, sehingga diberi akses seperti halnya nirlaba yang diberi 

tugas ekstra untuk mampu menjadi unit profit dengan memanfaatkan sumber daya 

manusia dan fasilitas yang dimiliki, dan produknya dapat merebut peluang. 

Dalam upaya menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis ipteks 

diharapkan sesuai dengan bidang ilmunya, program IKuM dapat dilaksanakan 

dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, menempatkan mahasiswa dan atau warga/ 

simpatisan Muhammadiyah untuk melaksanakan magang pada perusahaan yang 

mapan dan memfasilitasi berwirausaha. Pelatihan dilaksanakan untuk memberikan 

pengetahuan kewirausahaan, mendorong tumbuhnya motivasi berwirausaha, 

meningkatkan pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan, dan 

pemasaran) serta membuat rencana bisnis atau studi kelayakan usaha sehingga 

dapat merebut peluang ekspor. Kegiatan magang pada perusahaan/unit-unit usaha 

dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktis kewirausahaan kepada 

mahasiswa dan warga/ simpatisan Muhammadiyah Ranting dan Cabang dengan 

cara ikut bekerja sehari-hari pada perusahaan tersebut. Mahasiswa dan warga/ 

simpatisan Muhammadiyah yang berminat atau baru merintis usaha dapat 

menyempurnakan kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan sebelumnya untuk 

meningkatkan usahanya hingga produknya merebut peluang. 

2) Tujuan 

Iptek Kewirausahaan untuk Masyarakat (IKuM) merupakan PPM untuk 

mensosialisasikan keberadaan UMKT ke khalayak sasaran strategis dan atau AUM 

dalam rangka pemberdayaan di bidang ipteks sederhana/ sosial/ budaya/ agama. 

Topik pengabdiannya tentang keIslaman, sosial, budaya, seni dan lingkungan 

bertujuan agar kegiatan terkait topik tersebut berkembang dalam masyarakat dan 

atau AUM. 



 

Ruang lingkup IKuM mencakup bidang pengabdian yang dinilai strategis 

bagi pemberdayaan masyarakat dengan ekonomi kreatif di era digital dan atau 

AUM terkait dengan kegiatan keIslaman, sosial, budaya, seni dan lingkungan. 

Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan bidang ilmu dan kapasitas pengusul dengan 

memperhatikan luaran penelitian. 

3) Luaran IKuM 

Luaran yang dihasilkan dari Iptek untuk Masyarakat (IKuM) ini adalah 

publikasi dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Kesejahteraan Umat 

(PESUT). Setelah mempunyai pengalaman melaksanakan IKuM, seorang dosen 

diharuskan meningkatkan capaian skim pengabdian masyarakat yang lebih tinggi 

dan perolehan dana dari luar UMKT (Simlitabmas Dikti, pemprop, pemda, swasta, 

dll). 

 

C IDeM (Iptek Desa Mitra) 

1) Uraian Umum 

Iptek Desa Mitra (IDeM) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 

(UMKT) adalah kegiatan PPM yang dilakukan oleh dosen kepada desa yang 

telah menjadi binaan dari UMKT. Adanya pengabdian masyarakat ini selain 

berfungsi untuk mensosialisasikan keberadaan UMKT ke desa Mitra dalam rangka 

pemberdayaan di bidang IPTEKS sederhana/ sosial/ budaya/ agama, juga sebagai 

implementasi konkret dari usaha UMKT untuk berkontribusi kepada masyarakat 

khususnya pada desa binaan. 

Kegiatan ini dilakukan di desa binaan dengan topik-topik yang telah 

ditentukan LPPM. Untuk tahun ini topik pengabdian tentang menciptakan “Desa 

Pintar” atau “Smart Village” berbasis teknologi yang meliputi: 

1. Pengabdian masyarakat mengenai pembuatan sistem aplikasi pintar untuk 

manajemen data desa baik itu data kependudukan maupun data arsip Desa 

Loa Duri Ulu. 

2. Pengabdian masyarakat pembuatan sistem aplikasi pintar berbasis layanan 

ekonomi dan pengembangan pasar desa bagi masyarakat Desa Loa Duri Ulu. 

 

Untuk mengakses skim ini, dosen akan melakukan pemaparan kegiatan 

yang akan dilakukan berkaitan dengan topik diatas dan pihak LPPM yang akan 

menentukan judul penelitian yang paling siap untuk melakukan pengabdian 

masyarakat 

2) Tujuan Iptek Desa Mitra (IDeM) dan Ruang Lingkup 

Tujuan dari adanya IDeM adalah : 

1. Implementasi Kerja sama perguruan tinggi dengan desa binaan 

2. Menfasilitasi dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat dengan 

sasaran yang lebih strategis 

3. Sebagai salah satu kontribusi UMKT dalam mengembangkan masyarakat 

desa 

4. Sebagai sarana sosialisasi UMKT yang dinilai strategis bagi pemberdayaan 

masyarakat dan atau AUM terkait dengan kegiatan keIslaman, sosial, 

budaya, seni dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan 

bidang ilmu dan kapasitas pengusul dengan memperhatikan luaran 

penelitian. 



 

3) Luaran IDeM 

Luaran yang dihasilkan dari Iptek Desa Mitra (IDeM) ini adalah publikasi 

dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Kesejahteraan Umat (PESUT). 

 

D KETENTUAN DAN PERSYARATAN 

Ketentuan umum untuk seleksi proposal dan pelaksanaan kegiatan  pengabdian  

kepada masyarakat dengan dana internal UMKT adalah sebagai berikut: 

a) Pengabdian kepada masyarakat IuM terbuka bagi semua dosen UMKT. Pengusul adalah tim 

yang terdiri dari 2 orang dosen UMKT yang belum mempunyai NIDN atau sudah ber-NIDN 

dilakukan secara kelompok WAJIB melibatkan mahasiswa sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), khususnya PKM Penerapan 

Teknologi (PKMT) dan PKM Pengabdian Masyarakat (PKMM) yang dipersiapkan untuk 

pengusulan ke DP2M Dikti. 

b) Pengabdian kepada masyarakat IKuM terbuka bagi semua dosen UMKT. Pengusul adalah 

tim yang terdiri dari 3 orang dosen UMKT yang belum mempunyai NIDN atau sudah ber- 

NIDN dilakukan secara kelompok WAJIB melibatkan mahasiswa sehingga diharapkan 

dapat menghasilkan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), khususnya PKM 

Penerapan Teknologi (PKMT) dan PKM Pengabdian Masyarakat (PKMM) yang 

dipersiapkan untuk pengusulan ke DP2M Dikti. 

c) Pengabdian Desa Mitra (IDeM) terbuka bagi semua dosen UMKT. Pengusul adalah tim yang 

terdiri dari 3 orang dosen UMKT yang belum mempunyai NIDN atau sudah ber-NIDN 

dilakukan secara kelompok WAJIB melibatkan mahasiswa. Usulan diharuskan bertempat 

di desa binaan dan memilih satu dari topik yang disediakan. 

Topik yang disediakan untuk tahun ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengabdian masyarakat keberlanjutan pengembangan sanitasi dan jamban sehat 

bagi warga Desa Loa Duri Ulu. 

2. Pengabdian masyarakat strategi pengembangan dan pemasaran koperasi unit 

desa berbasis digital bagi masyarakat Desa Loa Duri Ulu. 

d) Proposal mengikuti format yang diberikan di dalam ketentuan dan persyaratan tambahan di 

bawah, dengan lembar pengesahan yang ditunjukkan pada Lampiran. 

e) Rekam jejak setiap anggota tim pengusul Pengabdian sedapat mungkin sesuai dengan 

bagian tugasnya di dalam pengabdian masyarakat yang diusulkan. 

f) Proposal dan laporan akhir disahkan oleh Ketua LPPM, disetujui oleh Kepala Departemen 

asal ketua tim pengusul. Khusus untuk pengabdian masyarakat berbasis penelitian harus 

disetujui oleh Kepala Pusat Studi. 

g) Untuk memberikan kesempatan yang luas bagi para dosen yang berminat melaksanakan 

pengabdian, maka seorang dosen tidak boleh terlibat dalam lebih dari satu kegiatan 

pengabdian dana internal UMKT ataupun dana Dikti (pengabdian masyarakat kompetitif 

nasional), baik sebagai ketua maupun anggota. 

h) Usulan biaya dana internal untuk kategori  IuM adalah  Rp. 4  juta,  IKuM  yaitu Rp. 

10 juta, sedangkan IDeM sebesar 20 Juta per proposal. 

i) Luaran kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa: 

1. Publikasi   1   (satu)   makalah/paper   pada   jurnal    nasional ber-ISSN  untuk   

Skema IuM,IKuM, dan IDeM (Wajib). 



 

2. Produk teknologi tepat guna. 

3. Jasa. 

4. Paten dan hak cipta. 

j) Kriteria penilaian proposal: 

1. Urgensi dan dampak kegiatan 

2. Metode dan rencana kerja 

3. Keterlibatan masyarakat/industri/pemerintah/UMKT 

4. Kemungkinan ketercapaian tujuan (organisasi tim, biaya, fasilitas, dan kualifikasi) dan 

keberlanjutan manfaat. 

5. Target luaran (paten, produk teknologi tepat guna, jasa, Modul, publikasi jurnal) 

6. Keterlibatan mahasiswa 

k) Kriteria penilaian laporan akhir: 

1. Urgensi dan dampak kegiatan 

2. Keterlibatan masyarakat/industri/pemerintah/UMKT 

3. Ketercapaian tujuan dan dampak kegiatan, serta keberlanjutan manfaat 

4. Ketercapaian target luaran yang dijanjikan 

5. Keterlibatan mahasiswa 

 
E. EVALUASI PROPOSAL DAN LAPORAN 

Evaluasi akan dilakukan secara bertahap yaitu terhadap proposal pada tahap seleksi, 

laporan kemajuan, dan laporan akhir pengabdian. Setiap proposal dan laporan akan dievaluasi 

oleh tim yang terdiri dari minimal 2 (orang) evaluator. Evaluator adalah staf akademik yang 

tidak terlibat dalam proposal kegiatan pengabdian dana internal. Hasil evaluasi proposal akan 

dijadikan dasar bagi seleksi program pengabdian yang didanai. Proposal yang telah melewati 

tahap seleksi akan mendapatkan salah satu dari tiga status, yaitu diterima langsung, diterima 

setelah perbaikan, atau ditolak. 

Evaluasi dan monioring (MONEV) untuk IKum dan IPDM Pengabdian dengan dana 

internal tahun dilakukan melalui dua tahap yaitu Monev Tahap I berupa penyerahan hardcopy 

Laporan kemajuan, logbook catatan harian, SPJ pengabdian 70 %, dan draft luaran ke LPPM 

UMKT dan mengunggahnya di SIMPEL UMKT. Monev Tahap II berupa penyerahan hardcopy 

laporan akhir, logbook catatan harian, SPJ Pengabdian Masyarakat 30 %, dan bukti submit 

luaran ke LPPM UMKT dan mengunggahnya di SIMPEL UMKT. 

 

F. KETENTUAN TAMBAHAN 

Pada tahun 2020, dunia mengalami pandemi yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV-

2 atau disebut dengan Covid-19. Virus yang pertama kali terjadi di China menyebar ke seluruh 

belahan dunia dalam kurun waktu yang singkat, sehingga menyebabkan banyaknya pasien 

berjatuhan. Oleh karena itu, seluruh negara di dunia menerapkan berbagai kebijakan yaitu 

membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah. Merespon hal tersebut, LPPM melihat bahwa 

perlu adanya penyesuaian terhadap kondisi tersebut bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dan 

pengabdian. Adapun ketentuannya sebagai berikut; 

1. Pelaksanaan kegiatan penelitian (PERELA, PEKOM, PENGGUL, KDM, dan PINTER) dan 

pengabdian (IuM, IKuM, dan IDeM) harus dilakukan mengikuti protokol kesehatan yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu, 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga 

jarak). 



 

2. Proses pengusulan dan pengurusan dokumen penunjang penelitian ataupun pengabdian dari 

LPPM dilakukan melalui sistem online pada laman https://lppm.umkt.ac.id/ dan 

https://simpel.umkt.ac.id/  

3. Apabila diperlukan dokumen penunjang penelitian dan pengabdian dalam bentuk hard file, 

diharapkan untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak LPPM setelah mengisi 

form pada laman https://lppm.umkt.ac.id/ 

4. Pelaksanaan presentasi proposal penelitian dan pengabdian dilakukan melalui sistem daring 

pada jadwal yang ditentukan oleh LPPM. 

5. Para peneliti wajib bebas dari tanggungan penelitian dan pengabdian sebelumnya untuk dapat 

mengajukan penelitian dan pengabdian di tahun berjalan. 

6. Para peneliti diharuskan untuk menyelesaikan penelitian dan pengabdian sesuai jadwal yang 

sudah ditentukan oleh LPPM. 

7. Apabila para peneliti tidak menyelesaikan tanggung jawab penelitian ataupun pengabdian 

tepat waktu maka sisa dana 30% tidak bisa dicairkan. 

8. Berkaitan dengan pandemi global, diharapkan tema penelitian maupun pengabdian dapat 

berfokus pada isu pandemi Covid-19. 

 

https://lppm.umkt.ac.id/
https://simpel.umkt.ac.id/
https://lppm.umkt.ac.id/


 

LAMPIRAN SKIM PENELITIAN 

 
Lampiran 1: Format Halaman Judul Proposal / Laporan Kemajuan / Laporan Akhir 

 
 

PROPOSAL / LAPORAN KEMAJUAN / LAPORAN AKHIR 

(pilih yang sesuai) 

PENELITIAN (pilih sesuai skema) 

DANA INTERNAL UMKT TAHUN 2019/2020 

 

 
JUDUL PENELITIAN 

 

Tim Peneliti : 

 
Ketua : Nama NIDN Prodi 

Anggota : Nama NIDN Prodi 

Anggota : Nama NIDN Prodi 

Anggota : Nama NIDN Prodi 
Anggota : Nama NIDN Prodi 

 

 

 
Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No: ................................ (untuk laporan 

kemajuan/akhir) 

 

 

 
FAKULTAS ……… 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR 

2019/2020 
 

*Warna Cover untuk hardcopy: Ungu (PERELA) 

Biru Muda (PEKOM) 

Merah (PENGGUL) 

Oranye (KDM) 

Bening dengan Spiral (Penelitian Internasional) 

**(Kertas Cover Tersedia di LPPM) 



 

Lampiran 2: Format Proposal Penelitian. 

 
Penulisan menggunakan font Times New Roman 12, jarak baris/spasi 1,15 dan ukuran kertas 

A4. Untuk Abstrak menggunakan spasi 1. Margin (top 2.5 cm, bottom 2,5 cm, right 2,5 cm, left 

3 cm). 

 
Judul 

Halaman Pengesahan (berkas copy) Dokumen asli dilampirkan pada laporan Akhir 

Identitas Penelitian 

Ringkasan (dalam Bahasa Indonesia) 

Daftar isi 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah 

1.3 Tujuan 

1.4 Relevansi 

1.5 Target Luaran (sesuai jenis luaran yang dijanjikan pada lampiran surat perjanjian) 

1.6 Roadmap  penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Penunjang 

2.2 Studi Hasil Penelitian Sebelumnya (State of the Art) 

BAB III METODE PENELITIAN 

BAB IV ORGANISASI TIM, JADWAL, DAN ANGGARAN BIAYA 

4.1 Organisasi Tim Peneliti (termasuk kompetensi dan tanggung jawab) 

4.2 Jadwal 

4.3 Anggaran Biaya (sesuai dengan aktivitas pada metode penelitian) 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Lampiran I Biodata Tim Peneliti (lihat Lampiran 7 Penelitian) 

Lampiran II Surat Pernyataan ketua penelitian (Scan) dokumen Asli dilampirkan pada laporan 

Akhir 

Lampiran III Surat Pernyataan ketua penelitian (Lihat Lampiran 10 Penelitian) 

Lampiran IV Surat Pernyataan bebas plagiasi (Lihat Lampiran 11 Penelitian) 

Lampiran V, dan seterusnya disesuaikan dengan penelitian masing -masing 



 

Lampiran 3: Format Halaman Pengesahan Proposal. 

HALAMAN PENGESAHAN 

PROPOSAL PROGRAM PENELITIAN (SESUAI SKEMA YANG DIPILIH) 

DANA INTERNAL UMKT 2019/2020 

 

Judul Kegiatan : 

Bidang : 

Jenis : 

Ketua Peneliti 

A. Nama Lengkap : 

B. NIDN : 

C. Jabatan Fungsional : 

D. Program Studi : 

E. Nomor HP : 

F. Surel (email) : 

Anggota Peneliti (1) 

A. Nama Lengkap : 

B. NIDN : 

C. Program Studi : 

Lama Penelitian Keseluruhan : 

Penelitian Tahun ke : 

Biaya Penelitian Keseluruhan : 

Biaya Tahun Berjalan : 

 
 

Mengetahui, Kota, tanggal, bulan tahun 

Dekan Ketua Tim Penyusun, 

 
 

Cap Tandatangan 

 

 

Nama Jelas, NIDN Nama Jelas, NIDN 

 

 

 
Menyetujui, 

Ketua/Wakil/Sekretaris LPPM 

 
Cap Tandatangan 

 
 

Nama Jelas, NIDN 

 

 

 

 

 

*Format Pengesahan didownload dari simpel.umkt.ac.id 



 

Lampiran 4: Format Identitas Penelitian. 

 
 

IDENTITAS PENELITIAN 

 
 

1. Judul Usulan :……….................…………………………………………………….. 

……….………………………………………………………………. 

(harus spesifik, tidak lebih dari 20 kata) 
 

2. Ketua Peneliti : 

 

No. Nama dan 

Gelar 

 

Keahlian Institusi 
Curahan Waktu 

(jam/minggu) 

 

 

 
 

 

3. Anggota peneliti 

 

No. Nama dan 

Gelar 

 

Keahlian Institusi 
Curahan Waktu 

(jam/minggu) 

 

 

 
 

 

4. Mahasiswa yang terlibat: 

 
 

No. Nama NIM Prodi/Fak 

. 

Diskripsi Tugas 

 

 

 
 

 

5. Tema Penelitian: ................................................................................................................. 

6. Objek penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian) 

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

7.  Lokasi penelitian ............................................................................................................... 
 

8.  Metode Penelitian………………………………………………………………………... 

9.  Hasil yang ditargetkan (beri penjelasan) ........................................................................... 

10.Institusi lain yang terlibat .................................................................................................. 

11.Sumber biaya selain LPPM UMKT : ............. sebesar Rp................................................ 

12.Keterangan lain yang dianggap perlu: .............................................................................. 



 

Lampiran 5: Format Laporan Kemajuan Penelitian. 

 

Penulisan menggunakan font Times New Roman 12, jarak baris/spasi 1,15 dan ukuran kertas 

A4. Untuk Abstrak menggunakan spasi 1. Margin (top 2.5 cm, bottom 2,5 cm, right 2,5 cm, left 

3 cm). 

 
Halaman Pengesahan (berkas copy) Dokumen asli dilampirkan pada laporan Akhir 

Identitas Penelitian 

Ringkasan 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah 

1.3 Tujuan 

1.4 Relevansi 

1.5 Target Luaran (sesuai jenis luaran yang dijanjikan pada lampiran surat perjanjian 

penelitian) 

BAB II METODE PENELITIAN 

BAB III KEMAJUAN PENELITIAN 

3.1 Kemajuan pelaksanaan penelitian 

3.2 Hasil penelitian dan luaran yang telah diperoleh 

3.3 Tahap yang masih harus diselesaikan 

3.4 Kendala yang dihadapi dan solusinya 

BAB V KESIMPULAN SEMENTARA 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Lampiran I Biodata Peneliti (Lihat Lampiran 7 Penelitian) 

Lampiran II Daft Luaran Sementara (Lihat Lampiran 12 Penelitian) 

Lampiran III Surat Pernyataan bebas plagiasi (Lihat Lampiran 11 Penelitian) 

Lampiran IV, dan seterusnya disesuaikan dengan penelitian masing -masing 

 

 
Laporan keuangan 70% (logbook yang dicetak dari simple) dijilid terpisah dengan 

melampirkan nota Fotocopy. 



 

Lampiran 6: Format Laporan Akhir Penelitian. 

 

Penulisan menggunakan font Times New Roman 12, jarak baris/spasi 1,15 dan ukuran kertas 

A4. Untuk Abstrak menggunakan spasi 1. Margin (top 2.5 cm, bottom 2,5 cm, right 2,5 cm, left 

3 cm). 

 

Halaman Pengesahan (Asli) 

Identitas Penelitian 

Ringkasan (dalam Bahasa Indonesia) 

Summary (dalam Bahasa Inggris) 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.4 Target Luaran (sesuai jenis luaran yang dijanjikan pada lampiran surat perjanjian 

penelitian) 

BAB II METODE PENELITIAN 

BAB III HASIL 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB V RENCANA KEBERLANJUTAN PENELITIAN DAN/ATAU IMPLEMENTASI 

SELANJUTNYA 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Lampiran I Biodata Peneliti (lihat Lampiran 7 Penelitian) 

Lampiran II Borang Luaran (Lihat Lampiran 8 Penelitian) 

Lampiran III Naskah Publikasi dan bukti submit ke : 

1. jurnal ber-ISSN untuk PERELA dan KDM 

2. Jurnal Sinta 3 dan Makalah di Seminar Internasional untuk PEKOM 

3. Jurnal Sinta 1/Internasional/ Internasional Bereputasi untuk PENGGUL 

4. Jurnal Scopus Q1/Q2/Q3 untuk PINTER(selain dijilid ke dalam laporan akhir juga 

dibuat satu copy tambahan yang terpisah dari laporan sebagai sarana monitoring 

LPPM) 

Lampiran IV Surat Pernyataan bebas plagiasi (Lihat Lampiran 11 Penelitian) 

Lampiran V, dan seterusnya disesuaikan dengan penelitian masing -masing 

 
Laporan Keuangan 100% (logbook yang dicetak dari simple) dijilid terpisah dengan 

melampirkan nota asli keseluruhan. 



 

Lampiran 7: Format Lampiran Biodata untuk Proposal dan Laporan Akhir. 

 

Lampiran I 

Biodata Tim Pengabdi 
 

 

1. Ketua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Anggota 

 
a. Nama Lengkap : 

b. Jenis Kelamin : 

c. NIP : 

d. Fungsional/Pangkat/Gol. : 

e. Jabatan Struktural : 

f. Bidang Keahlian : 

g. Fakultas/Jurusan : 

h. Perguruan Tinggi : 

i. Alamat Rumah dan No. Telp. : 

j. Riwayat penelitian/Pengabdian yang paling relevan sebutkan sebagai dengan 

penelitian yang diusulkan/dilaporkan, sebutkan sebagai Ketua atau Anggota 

k. Publikasi (2 yang paling relevan dalam bentuk makalah / buku) 

l. Paten (2 terakhir) 

m. Tugas Akhir (2 terakhir yang paling relevan), Tesis (2 terakhir yang paling 

relevan), dan Disertasi (2 terakhir yang paling relevan) yang sudah selesai 

dibimbing. 

(format sama dengan Ketua) 



 

Lampiran 8: Format Lampiran Borang Luaran untuk Laporan Akhir. 

 

Lampiran III 

Borang Luaran 

 

Program : 

Nama Ketua Tim : 

Judul : 

 

1. Artikel Jurnal 

No Judul Artikel Nama Jurnal Status Kemajuan*) 

    

    

*) Status kemajuan: Persiapan, submitted, under review, accepted, published 

 

2. Artikel Konferensi 

No Judul Artikel 
Detil Konferensi (Nama, 
penyelenggara, tempat, tanggal) 

Status Kemajuan*) 

    

    

*) Status kemajuan: Persiapan, submitted, under review, accepted, presented 

 

3. Paten 
No Judul Usulan Paten Status Kemajuan*) 

   

   

*) Status kemajuan: Persiapan, submitted, under review 

 

4. Buku 
No Judul Buku (Rencana) Penerbit Status Kemajuan*) 

    

    

*) Status kemajuan: Persiapan, under review, published 

 

5. Hasil Lain (Software, Inovasi Teknologi, dll) 
No Nama Output Detil Output Status Kemajuan*) 

    

    

*) Status kemajuan: Cantumkan status kemajuan sesuai kondisi saat ini 

 

6. Disertasi / Tesis / Tugas Akhir / PKM yang dihasilkan 
No Nama Mahasiswa NRP Judul Status*) 

     

     

*) Status: Cantumkan lulus (dan tahun kelulusan) atau in progress 



 

Lampiran 9: Pertimbangan Alokasi Biaya. 

 

Jelaskan secara singkat tujuan dan alasan diperlukannya anggaran penelitian yang 

diajukan. Buat tabel perincian butir anggaran lengkap dengan harga satuan. Perincian anggaran 

harus dipisahkan untuk setiap tahun, sesuai dengan metode dan kegiatan tahun yang 

bersangkutan. 

Anggaran total per tahun maksimum (Perela 4 Juta, Pekom 15 juta, Penggul 30 juta, Pinter 50 

juta) diperinci dengan jelas untuk setiap komponen biaya: 

1) Honorarium tim peneliti maksimum 30 % dari total anggaran yang disetujui dalam 

kontrak. 

2) Anggaran untuk komponen peralatan: nama komponen alat, spesifikasi, dan 

kegunaannya dalam penelitian. 

3) Anggaran pembelian peralatan yang bersifat investasi tidak diperkenankan. Sewa 

peralatan utama maksimum 10 – 15 % (sewa komputer, printer, scanner tidak 

diperkenankan). 

4) Anggaran untuk bahan habis pakai (material penelitian): nama bahan dan 

penggunaannya dalam penelitian; dipilah menjadi alat tulis kantor, bahan kimia, dan 

lainnya (sebutkan). 

5) Anggaran perjalanan: ke mana dan untuk keperluan apa (harus spesifik). 

6) Pengeluaran lain-lain: administrasi, pemeliharaan, perbaikan kerusakan, penelusuran 

pustaka, publikasi ilmiah, dll. 

Pendanaan penelitian dapat bersifat multisumber dengan kejelasan target penelitian bagi setiap 

sumber dana. Usul penelitian yang memiliki kriteria ini akan mendapat nilai plus. Beri 

keterangan mengenai hal ini pada lembar Identitas Penelitian. 



 

Lampiran 10. 

 

 
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

NIDN : 

Pangkat / Golongan : 

Jabatan Fungsional : 

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak menjadi ketua dalam penelitian lain yang dibiayai 

oleh Ditjen DIKTI maupun melalui anggaran Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam 

tahun anggaran yang sama. 

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 

seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Universitas Muhammadiyah Kalimantan 

Timur. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

 

 
Samarinda,…………………….. 

Mengetahui, Ketua Peneliti, 

a.n. Ketua LPPM, 

Wakil Ketua 

 

 

 
Marjan Wahyuni, SKM, M.Si …………………………….. 

NIDN :1109017501 NIDN………………………. 



 

Lampiran 11. 
 

 

 

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 

 

 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 
Nama : 

NIDN : 

Prodi : 

Fakultas : 

 
dengan ini menyatakan bahwa judul artikel 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia 

menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Samarinda, …………… 

Yang membuat pernyataan, 

 
 

…………………………… 



 

 

Lampiran 12 : Sistematika Draft Naskah Publikasi di Laporan Kemajuan 70% 
 

- Judul 

- Penulis 

- Email institusi 

- Abstrak Bahasa Indonesia 

- Abstrak Bahasa Inggris 

- Pendahuluan 

- Tinjauan Pustaka 

- Metodologi 

- Hasil dan Pembahasan 

- Kesimpulan 

- Daftar Pustaka 

 
Sistematika Naskah Publikasi di Laporan Akhir 100% dissesuaikan dengan format 
jurnal yang dituju. 



 

LAMPIRAN SKIM PENGABDIAN 

 
Lampiran 1: Format Halaman Judul Proposal/Laporan Sementara/Laporan Akhir. 

 
 

PROPOSAL / LAPORAN KEMAJUAN / LAPORAN AKHIR (pilih yang sesuai) 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

IUM (IPTEKUNTUKMASYARAKAT) / IKUM (IPTEKKEWIRAUSAHAAN UNTUK 
MASYARAKAT) (pilih sesuai skema) 

DANA INTERNAL UMKT 

TAHUN 2019/2020 

 

 
JUDUL PENGABDIAN 

 
 Tim Pengabdi :  

Ketua : Nama 
 

NIDN Prodi 

Anggota : Nama  NIDN Prodi 

Anggota : Nama  NIDN Prodi 

Anggota : Nama  NIDN Prodi 
Anggota : Nama  NIDN Prodi 

 

 

Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat No: ................................ (untuk 

laporan kemajuan/akhir) 

 

 

 
FAKULTAS ……… 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR 

2019/2020 
 

*Warna Cover: Kuning (IKuM) 

Hijau (IuM) 

Hijau Muda Telur Asin IDeM 

**(Kertas Cover Tersedia di LPPM) 



 

Lampiran 2: Format Proposal Pengabdian Masyarakat. 

 

Penulisan menggunakan font Times New Roman 12, jarak baris/spasi 1,15 dan ukuran kertas 

A4. Untuk Abstrak menggunakan spasi 1. Margin (top 2.5 cm, bottom 2,5 cm, right 2,5 cm, left 

3 cm). 

 

Judul 

Halaman Pengesahan 

Ringkasan (dalam Bahasa Indonesia) 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang (deskripsi tentang masyarakat/industri sasaran dan permasalahan 

yang mereka hadapi) 

1.2 Perumusan Konsep dan Strategi Kegiatan 

1.3 Tujuan, Manfaat, dan Dampak Kegiatan yang Diharapkan 

1.4 Target Luaran 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III STRATEGI, RENCANA KEGIATAN, DAN KEBERLANJUTAN 

3.1 Strategi 

3.2 Rencana Kegiatan 

3.3 Keberlanjutan 

BAB IV ORGANISASI TIM, JADWAL, DAN ANGGARAN BIAYA 

4.1 Organisasi Tim Pengabdi (Termasuk kompetensi dan tanggung jawab dalam tim. 

Termasuk pula mahasiswa yang terlibat dan kemungkinan judul PKMT/PKMM) 

4.2 Jadwal 

4.3 Anggaran Biaya (sesuai dengan aktivitas pada metode) 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

Lampiran I Biodata Tim Pengabdi (Lihat Lampiran 7 Pengabdian) 

Lampiran II Peta Lokasi 

Lampiran III Surat Kesediaan Mitra Pengabdian (jika ada). (Lihat Lampiran 4 Pengabdian) 

Lampiran IV Surat Keterangan Bebas Plagiasi (Lihat Lampiran 9 Pengabdian) 



 

Lampiran 3: Format Halaman Pengesahan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. 

HALAMAN PENGESAHAN 

IPTEK UNTUK MASYARAKAT/IPTEK KEWIRAUSAHAAN UNTUK 

MASYARAKAT/IPTEK UNTUK DESA MITRA 

 

Judul Kegiatan : 

Bidang : 

Jenis : 

Ketua Peneliti 

G. Nama Lengkap : 

H. NIDN : 

I. Jabatan Fungsional : 

J. Program Studi : 

K. Nomor HP : 

L. Surel (email) : 

Anggota Peneliti (1) 

D. Nama Lengkap : 

E. NIDN : 

F. Program Studi : 

Lama Penelitian Keseluruhan : 

Penelitian Tahun ke : 

Biaya Penelitian Keseluruhan : 

Biaya Tahun Berjalan : 

 
 

Mengetahui, Kota, tanggal, bulan tahun 

Dekan Ketua Tim Penyusun, 

 
 

Cap Tandatangan 

 

 

Nama Jelas, NIDN Nama Jelas, NIDN 

 
 

Menyetujui, 

Ketua/Wakil/Sekretaris LPPM 

 
Cap Tandatangan 

 
 

Nama Jelas, NIDN 

 

 

 

 

 

*Format Pengesahan didownload dari simpel.umkt.ac.id 



 

Lampiran 4: Format Surat Kesediaan Mitra Pengabdian (jika ada). 

 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN 

MITRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini kami: 

 
Nama : ............................................................................ 

Jabatan : ............................................................................ 

Identitas (NIK/NIP/KTP) : ............................................................................ 

Mewakili instansi : ............................................................................ 

Alamat instansi : ............................................................................ 

menyatakan kesediaan instansi kami untuk bekerjasama sebagai mitra dalam kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dengan tim dari UMKT sebagai berikut: 

Judul Pengabdian : ............................................................................ 

Ketua Tim Pengabdi : ............................................................................ 

Program pengabdian / 

Sumber dana 

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

Jangka waktu pengabdian : .................................. s.d. .................................. 

 
dan bahwa instansi kami bersedia untuk memenuhi peran / tugas / kontribusi sebagai mitra 

sebagai berikut: 

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

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

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

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya. 

 

.........................., ................ 20.... 

Yang membuat pernyataan 

 
 

(Tanda tangan dan cap instansi di atas meterai Rp. 6.000,-) 

Nama terang 



 

Lampiran 5: Format Laporan Kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat. 

 

Penulisan menggunakan font Times New Roman 12, jarak baris/spasi 1,15 dan ukuran kertas 

A4. Untuk Abstrak menggunakan spasi 1. Margin (top 2.5 cm, bottom 2,5 cm, right 2,5 cm, left 

3 cm). 

 

Halaman Pengesahan 

Abstrak (dalam Bahasa Indonesia) 

Abstract (dalam Bahasa Inggris) 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang (deskripsi tentang masyarakat/industri sasaran dan permasalahan 

yang mereka hadapi) 

1.2 Perumusan Konsep dan Strategi Kegiatan 

1.3 Tujuan, Manfaat, dan Dampak Kegiatan yang Diharapkan 

1.4 Target Luaran 

BAB II STRATEGI DAN PERENCANAAN KEGIATAN, 

BAB III CAPAIAN SEMENTARA 

3.1 Kemajuan pelaksanaan pengabdian 

3.2 Hasil pengabdian dan luaran yang telah diperoleh 

3.3 Tahap yang masih harus diselesaikan 

3.4 Kendala yang dihadapi dan solusinya 

BAB V KESIMPULAN SEMENTARA DAN RENCANA SELANJUTNYA 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Lampiran I Biodata Tim Pengabdi (Lihat Lampiran 7 Pengabdian) 

Lampiran II Peta Lokasi 

Lampiran III Surat Kesediaan Mitra Pengabdian (jika ada). (Lihat Lampiran 4 Pengabdian) 

Lampiran IV Surat Keterangan Bebas Plagiasi (Lihat Lampiran 9 Pengabdian) 

Lampiran V Daft Luaran Sementara (Lihat Lampiran 10 Pengabdian) 



 

Lampiran 6: Format Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat. 

 

Penulisan menggunakan font Times New Roman 12, jarak baris/spasi 1,15 dan ukuran kertas 

A4. Untuk Abstrak menggunakan spasi 1. Margin (top 2.5 cm, bottom 2,5 cm, right 2,5 cm, left 

3 cm). 

 

Halaman Pengesahan 

Abstrak (dalam Bahasa Indonesia) 

Abstract (dalam Bahasa Inggris) 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang (deskripsi tentang masyarakat/industri sasaran dan permasalahan 

yang mereka hadapi) 

1.2 Perumusan Konsep dan Strategi Kegiatan 

1.3 Tujuan, Manfaat, dan Dampak Kegiatan yang Diharapkan 

1.4 Target Luaran 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III STRATEGI DAN PERENCANAAN KEGIATAN, 

BAB IV HASIL YANG DICAPAI DAN KEBERLANJUTANNYA 

Cantumkan sebagai subbab terakhir dalam bab ini (misal subbab 4.5) Analisis 

Capaian Luaran terhadap Target Luaran. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB VI RENCANA SELANJUTNYA DAFTAR PUSTAKA 

 

Lampiran I Biodata Tim Pengabdi (Lihat Lampiran 7 Pengabdian) 

Lampiran II Peta Lokasi 

Lampiran III Surat Kesediaan Mitra Pengabdian (jika ada). (Lihat Lampiran 4 Pengabdian) 

Lampiran IV Surat Keterangan Bebas Plagiasi (Lihat Lampiran 9 Pengabdian) 

Lampiran V Borang Luaran Pengabdian Masyarakat 

Lampiran VI Naskah Publikasi yang disubmit ke jurnal dan bukti submit ke jurnal (selain 

dijilid ke dalam laporan akhir) 

Lampiran VI Salinan deskripsi paten, deskripsi teknologi tepat guna, publikasi makalah, 

artikel/berita (untuk makalah disertai bukti submission atau acceptance; untuk paten bukti 

penyerahan deskripsi paten ke Pusat Perlindungan HKI untuk paten; untuk artikel/berita di 

media massa lampiran berupa kliping artikel/berita) 



 

Lampiran 7: Format Lampiran Biodata untuk Proposal dan Laporan Akhir. 

 

Lampiran I 

Biodata Tim Pengabdi 
 

 

1. Ketua  
a. Nama Lengkap : 

b. Jenis Kelamin : 

c. NIP : 

d. Fungsional/Pangkat/Gol. : 

e. Jabatan Struktural : 

f. Bidang Keahlian : 

g. Fakultas/Jurusan : 

h. Perguruan Tinggi : 

i. Alamat Rumah dan No. Telp. : 

j. Riwayat penelitian (2 terakhir yang didanai UMKT atau nasional, sebutkan 

Ketua atau Anggota) 

k. Riwayat pengabdian (2 terakhir yang didanai UMKT atau nasional, sebutkan 

Ketua atau Anggota) 

l. Publikasi ilmiah (2 terakhir dalam bentuk makalah atau buku) 

m. Paten (2 terakhir) 
 

2. Anggota I 

(format sama dengan Ketua) 

 

3. Anggota II 

(format sama dengan Ketua) 

dan seterusnya 



 

Lampiran 8: Format Lampiran Borang Luaran untuk Laporan Akhir. 

Lampiran II 

Borang Luaran 

 

Program : 

Nama Ketua Tim : 

Judul : 

 

1. Artikel Jurnal 

No Judul Artikel Nama Jurnal Status Kemajuan*) 

    

    

*) Status kemajuan: Persiapan, submitted, under review, accepted, published 

 

2. Artikel Konferensi 

No Judul Artikel 
Detil Konferensi (Nama, 
penyelenggara, tempat, tanggal) 

Status Kemajuan*) 

    

    

*) Status kemajuan: Persiapan, submitted, under review, accepted, presented 

 

3. Paten 
No Judul Usulan Paten Status Kemajuan*) 

   

   

*) Status kemajuan: Persiapan, submitted, under review 

 

4. Buku 
No Judul Buku (Rencana) Penerbit Status Kemajuan*) 

    

    

*) Status kemajuan: Persiapan, under review, published 

 

5. Hasil Lain (Software, Inovasi Teknologi, dll) 
No Nama Output Detil Output Status Kemajuan*) 

    

    

*) Status kemajuan: Cantumkan status kemajuan sesuai kondisi saat ini 

 

6. Disertasi / Tesis / Tugas Akhir / PKM yang dihasilkan 
No Nama Mahasiswa NRP Judul Status*) 

     

     

*) Status: Cantumkan lulus (dan tahun kelulusan) atau in progress 



 

Lampiran 9 : 
 

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 

 

 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 
Nama : 

NIDN : 

Prodi : 

Fakultas : 

 
dengan ini menyatakan bahwa judul artikel 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia 

menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Samarinda, …………… 

Yang membuat pernyataan, 

 
 

…………………………… 



 

Lampiran 10 : Sistematika Draft Naskah Publikasi di Laporan Kemajuan 70% 
 

- Judul 

- Penulis 

- Email institusi 

- Abstrak Bahasa Indonesia 

- Abstrak Bahasa Inggris 

- Pendahuluan 

- Tinjauan Pustaka 

- Metodologi 

- Hasil dan Pembahasan 

- Kesimpulan 

- Daftar Pustaka 

 
Sistematika Naskah Publikasi di Laporan Akhir 100% dissesuaikan dengan format 
jurnal yang dituju. 
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