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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1. Latar Belakang 

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat disamping melaksanakan pendidikan 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. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat 

merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan 
standar tertentu. Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat mencanangkan Visi 
Fakultas Teknik 2025 Sebagai Institusi yang memiliki Daya Saing Internasional pada Bidang 

Rekayasa dan Terapan berbasis Sumber Daya Alam Kalimantan dengan Visi Fakultas Teknik 
Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2018 adalah Sebagai Institusi Unggulan Bidang 

Rekayasa dalam Pemanfaatan Potensi Alam Kalimantan Berbasis Teknologi Hijau sehingga 
menjadi acuan didalam menyusun visi dan misi serta program-program operasional institusi di 

bawahnya (Lembaga dan Program Studi). Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi 3 
(tiga) tahapan, yakni: Tahapan I (2014-2018): difokuskan pada Pembangunan Sistem dan 

Infrastruktur serta Peningkatan dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang 

berkelanjutan; Tahapan II (2018-2022): difokuskan pada penguatan dan kerjasama dalam 

negeri untuk meningkatkan daya saing Nasional; dan Tahapan III (2022-2025): difokuskan 

pada penguatan dan kerjasama luar negeri untuk meningkatkan daya saing Asia Tenggara. 

 
2. Tujuan 

Secara umum tujuan penelitian di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat adalah:  



a. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh 

Pemerintah pada umumnya dan Universitas Lambung Mangkurat pada khususnya 

dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Fakultas Teknik Unlam 2018;  

b. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan 
komparatif dan kompetitif Fakultas Teknik Unlam Sebagai Institusi Unggulan Bidang 

Rekayasa dalam Pemanfaatan Potensi Alam Kalimantan Berbasis Teknologi Hijau;  

c. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi 

Fakultas Teknik Unlam; dan  

d. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian melalui publikasi di jurnal ber-ISSN 

terakreditasi dan belum terakreditasi, Seminar dan perlindungan HKI secara nasional 

dan internasional yang diselenggarakan di luar lingkup Fakultas Teknik Unlam.  

 

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar 
sebagai berikut:  

a. standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian 

(RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi; 

b. standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, 

dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian yang 

berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;  

c. standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, 

didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun 

internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;  

d. standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan 
sesuai dengan kaidah ilmiah universal;  

e. standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah 

blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan 

akuntabilitas peneliti;  

f. standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan 

prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sahih dan dapat diandalkan; 

dan  
g. standar outcome, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan 

bangsa dan negara di berbagai sektor.  
 

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:  



a. menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia 

dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian; 

b. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau 

persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; 
c. melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih (preferential 

option for the poor) pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, 

politik, sosial, dan budaya; dan  

d. melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan 

martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam.  

 

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola 

pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar sebagai berikut:  

a. standar arah, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada peta 
pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan visi dan 

misi perguruan tinggi; 

b. standar proses, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat direncanakan, 

dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu 

pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan;  

c. standar hasil, yaitu berhasil menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong 

pembangunan ekonomi dan hasil dari pengabdian kepada masyarakat harus mampu 
memenuhi kebutuhan masyarakat tersisih (preferential option for the poor) pada semua 

strata; 

d. standar kompetensi, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh 
dosen dan/atau mahasiswa berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan kaidah 

ilmiah universal; 

e. standar pendanaan, yaitu pendanaan pengabdian kepada masyarakat diberikan melalui 

mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain;  

f. standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat didukung 

oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan solusi masalah dalam 

masyarakat yang dapat diandalkan; dan  
g. standar outcome, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdampak 

positif pada pembangunan masyarakat di berbagai sektor. 
 
 



BAB II 
PENGELOLAAN HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT DI FAKULTAS TEKNIK UNLAM 
 
Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, dalam mewujudkan 

Visi dan Misi Fakultas Teknik Unlam tahun 2018, Fakultas Teknik Unlam berupaya mengawal 

kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik Unlam. Pengelolaan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik Unlam ini diarahkan untuk:  

a. Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan 

tinggi dalam pemanfaatn Sumber Daya Alam Kalimantan; 

b. Menopang peningkatan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional; 

c. Peningkatan penilaian akreditasi program studi–program studi di lingkungan Fakultas 

Teknik Unlam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;  

d. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang bermutu;  
e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

Fakultas Teknik Unlam; dan  

f. mendukung potensi perguruan tinggi untuk menopang pertumbuhan wilayah sekitar 

Perguruan Tinggi.  
 
2.1. Ketentuan Umum  

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu 

pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan 

tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, Fakultas Teknik Unlam sesuai Panduan yang ditetapkan 
dalam kriteria Ditlitabmas menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.  

a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor 

Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi 

(PDPT) yang tersedia di: http://forlap.dikti.go.id. 

b. Anggota peneliti/pelaksana dinataranya adalah dosen yang mempunyai NIDN, dosen 

tetap kontrak di lingkungan Fakultas Teknik Unlam harus mengisi form kesediaan. 



c. Proposal sejumlah rangkap 3 (tiga) diusulkan melalui Subbag Akademik dan Pimpinan 

Fakultas dalam hal ini Wakil Dekan bidang Akademik untuk selanjutnya akan diproses 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Pada tahun yang sama setiap peneliti hanya boleh terlibat dalam 1 (satu) judul 
penelitian atau pengabdian sebagai ketua dan 1 (satu) judul sebagai anggota, atau 

sebagai anggota didalam usulan proposal maksimum pada 2 (dua) penelitian atau 

pengabdian kepada masyarakat.  

e. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian 

peneliti/pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau 

pengabdian atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai 

oleh sumber lainnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan 

mengusulkan penelitian atau pengabdian yang didanai oleh Fakultas Teknik Unlam 

selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian atau 
pengabdiannya ke kas negara. 

f. Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Unlam akan 

diikutsertakan dan dilibatkan untuk melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan 

pengelolaan penelitian dan pengabdian dengan mengacu kepada sistem penjaminan 

mutu yang berlaku di Fakultas Teknik Unlam. 

g. Peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak berhasil memenuhi 
luaran (output) yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang 

bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya 
output yang dijanjikan.  

h. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat mengacu kepada aturan yang berlaku.  

 
2.2. Tahapan Kegiatan  
Secara umum, tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disetujui 

untuk didanai meliputi pengusulan, seleksi, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana 
ditunjukkan pada Tabel 1.  

 

 

 
 



Tabel 1. Tahapan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat pada Fakultas 
Teknik Unlam 

No. Uraian Kegiatan Bulan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tahap Pra–proposal 
1 Pengumuman Proposal             
2 Batas Akhir Pra-Proposal             
3 Seleksi Pra-proposal             

4 Pengumuman Pra-proposal yang 
lolos 

            

5 Batas akhir proposal lengkap             
6 Pembahasan proposal (jika ada)             

7 Site visit Tim Pakar ke Pengusul/Unit 
Pengusul (jika ada) 

            

Tahap Seleksi dan Pelaksanaan 
8 Pengumuman proposal yang didanai             

9 Tanda tangan kontrak dan 
penugasan 

            

10 Laporan Kemajuan             
11 Monitoring lapangan (internal)             
12 Laporan akhir             
13 Pembahasan hasil/kelayakan             
14 Klinik Pembuatan Jurnal Ilmiah             

 
 
2.3. Penetapan Alokasi Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Sesuai dengan rancangan kegiatan dan anggaran kelembagaan/lembaga (RKAKL) 

Fakultas Teknik Unlam, alokasi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas 

Teknik Unlam ditetapkan sebagai berikut.  

a. Alokasi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Teknik Unlam 

ditetapkan secara proposional sesuai dengan Program Studi dan jumlah dosen aktif 

yang berada di lingkungan Fakultas Teknik Unlam berdasarkan kinerja penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat Fakultas Teknik Unlam yang dilakukan. 

b. Alokasi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Teknik Unlam 

wajib dimanfaatkan untuk pengembangan pusat keunggulan dan peningkatan angka 
partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

c. Besaran alokasi dana yang disediakan oleh Fakultas Teknik Unlam berkisar antara 15–

20 Juta rupiah per judul termasuk didalamnya kewajiban minimal untuk 

mempublikasikan minimal dalam bentuk Seminar atau Jurnal Nasional ber-ISSN di luar 

Unlam atau Internasional jika di lingkungan Unlam sesuai dengan bidangnya. 



d. Alokasi pendanaan memegang prinsip pemerataan proporsional pada setiap program 

studi bagi dosen–dosen di lingkungan Fakultas Teknik Unlam. 

e. Selain sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Teknik 

Unlam, Pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti juga menyediakan dana penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan 

dan ketentuan yang berlaku.  

f. Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Teknik Unlam termasuk 

dari sumber PNBP dialokasikan ke dalam DIPA PTN melalui Wakil Dekan Bidang Umum 

dan Kepegawaian u.p. Kasubbag Keuangan. 

 
2.4. Indikator Kinerja Utama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  

Penelitian perlu dikendalikan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan 

secara nasional. Setiap perguruan tinggi wajib menyusun rencana pencapaian kinerja utama 
penelitian dengan mengacu pada IKUP yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, seperti 
tertera pada Tabel 2.  

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

No. Jenis Luaran Indikator Capaian 
TS** TS+1 TS+2 TS+3 TS+4 

1 Publikasi Ilmiah 
Internasional      
Nasional      
Lokal      

2 Pemakalah dalam 
pertemuan ilmiah 

Internasional      
Nasional      
Lokal      

3 
Keynote Speaker 
dalam pertemuan 
ilmiah 

Internasional      
Nasional      
Lokal      

4 Visiting Lecturer Internasional      
Nasional      

5 Hak Atas Kekayaan 
Intelektual (HAKI) 

Paten      
Paten Sederhana      
Hak Cipta      
Merek Dagang      
Rahasia Dagang      
Desain Produk Industri      

6 Teknologi Tepat Guna      
7 Model Prototype Desain/Rekayasa      
8 Buku Ajar (ISBN)      
9 Laporan yang tidak dipublikasikan      

10 Jumlah Dana 
Kerjasama Penelitian 

Internasional      
Nasional      
Lokal      



11 Angka Partisipasi Dosen      
*   Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap pada Fakultas 

Teknik Unlam 
**  Tahun sekarang 
 
2.5. Penilai Internal Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas 

Teknik Unlam 
 
Penilai internal akan melakukan seleksi proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Fakultas Teknik Unlam mengacu kepada Ditlitabmas. Penilai internal dan eksternal harus 

memenuhi sejumlah persyaratan. Adapun persyaratan Penilai Internal adalah sebagai berikut.  

a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan 

sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai. 

b. Berpendidikan Doktor (S3). 

c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.  

d. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah sebagai ketua peneliti pada 

penelitian kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala 
internasional. 

e. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional 
terakreditasi sebagai “first author” atau “corresponding author”.  

f. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau 

seminar ilmiah nasional.  

g. Pengalaman dalam penulisan buku ajar dan HKI merupakan nilai tambah.  

h. Berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau jurnal 

ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah dapat merupakan suatu nilai 

tambah. 
 

Mekanisme Pengangkatan Penilai Internal Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut.  

a. Fakultas Teknik Unlam mengumumkan secara terbuka penerimaan calon penilai 

penelitian internal Fakultas Teknik Unlam. 

b. Calon penilai mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke Fakultas Teknik 

Unlam melalui Wakil Dekan Bidang Akademik u.p. Kasubbag Akademik.  

c. Seleksi penilai didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian 

yang diperlukan.  

d. Fakultas Teknik mengumumkan hasil seleksi penilai penelitian atau internal secara 

terbuka.  



e. Penilai internal ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas Teknik Unlam dengan masa 

tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.  

f. Apabila tidak terdapat calon penilai yang mendaftarkan diri, Fakultas Teknik Unlam 

berhak meminta/menunjuk secara langsung penilai sesuai dengan kriteria yang sudah 
ditetapkan.  

 
 

 
 
 
  



BAB III 
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS 

TEKNIK DENGAN ACUAN PERGURUAN TINGGI 
 
3.1. Pendahuluan 
 

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
oleh Ditjen Dikti yang salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan keunggulan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, sehingga Fakultas Teknik Unlam 

memandang perlu untuk membuat program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

khususnya yang memberikan keleluasaan kepada para peneliti untuk mengembangkan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unggulannya. Penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat Unggulan Fakultas Teknik Unlam dengan acuan Perguruan Tinggi adalah 

merupakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada bidang 

unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP perguruan tinggi dalam hal ini Unlam. Penelitian ini 

harus terarah dan bersifat top-down atau bottom-up dengan dukungan dana, sarana dan 

prasarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi serta 
stakeholders yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran 

akhir dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dihasilkannya inovasi 
teknologi pada bidang-bidang unggulan (frontier) dan rekayasa sosial guna meningkatkan 

pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional sesuai dengan visi dan misi 

Unlam yang dijabarkan lebih lanjut dalam visi dan misi Fakultas Teknik Unlam 2018.  

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Unggulan ini dilatarbelakangi oleh belum 

termanfaatkannya secara optimal dan terpadu potensi dan ketersediaan sumber daya manusia 

di perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan lokal dan nasional. Kurangnya 
program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi yang terkait dengan 
sektor riil dan berorientasi pada kebutuhan pasar (market driven), mengakibatkan kurang 

berkembangnya sektor produksi strategis karena lemahnya penguasaan teknologi dan 

rekayasa bidang terkait. Dalam bidang sosial, seni, dan budaya, diperlukan adanya penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada peningkatan pembangunan karakter 

bangsa. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini juga diarahkan untuk mengantisipasi 

kebutuhan ipteks-sosbud untuk jangka menengah dan panjang melalui penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat unggulan.  



3.2. Tujuan  
Tujuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan Fakultas Teknik dengan 

acuan Perguruan Tinggi adalah:  

a. Mensinergikan penelitian di perguruan tinggi dengan kebijakan dan program 
pembangunan lokal/nasional/internasional melalui pemanfaatan kepakaran perguruan 

tinggi, sarana dan prasarana penelitian, dan atau sumber daya setempat;  

b. Menjawab tantangan kebutuhan Ipteks-Sosbud oleh pengguna sektor riil; dan  

c. Membangun jejaring kerjasama antar peneliti dalam bidang keilmuan dan minat yang 

sama, sehingga mampu menumbuhkan kapasitas penelitian institusi dan inovasi 

teknologi sejalan dengan kemajuan teknologi dan frontier technology.  

 
3.3.  Luaran Penelitian  
Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan Fakultas Teknik dengan 
acuan Perguruan Tinggi adalah:  

a. Produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh stakeholders; 

b. Publikasi, HKI, kebijakan (pedoman, regulasi), model, rekayasa sosial; dan  

c. Pengkajian, pengembangan, dan penerapan Ipteks-Sosbud.  

 
3.4. Kriteria dan Pengusulan  
Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut:  

a. Pengusul adalah dosen tetap di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat; 

b. Tim peneliti berjumlah 3–4 orang, ketua tim peneliti minimal berpendidikan S-2 

(magister) dengan jabatan Asisten Ahli dengan melibatkan partisipasi mahasiswa/i 
sebagai anggota peneliti;  

c. Tim peneliti harus mempunyai track record memadai dalam bidang yang akan diteliti; 

d. Penelitian bersifat monotahun dengan jangka waktu antara 6–8 bulan, dan dapat 

melanjutkan pengembangan hasil penelitiannya tahun berikutnya dengan mengajukan 

proposal baru;  

e. Anggota tim peneliti dapat berganti setiap tahunnya, sesuai dengan kebutuhan dan peta 
jalan (peta jalan) penelitian;  

f. Setiap peneliti hanya boleh maksimal mengusulkan dua judul penelitian, masing–masing 

satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, maupun dua sebagai anggota;  
g. Besarnya dana penelitian per judul untuk setiap tahunnya berkisar antara Rp. 20–25 juta 

tergantung kepada kebijakan Fakultas Teknik Unlam; dan  



h. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran 
maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_Prodi_PUPT.pdf, kemudian 

disampaikan ke Subbag Akademik bersamaan dengan hardcopynya sebanyak 3 

eksemplar.  
 
3.5. Sistematika Usulan Penelitian 
Usulan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi maksimum berjumlah 20 halaman (tidak 

termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan  
font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi 

dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut.  
 a. HALAMAN SAMPUL (Lampiran 3.1).  

 b. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 3.2).  

 c. DAFTAR ISI  
 d. RINGKASAN (maksimum satu halaman)  

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang 

akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara 

cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.  
BAB 1. PENDAHULUAN  
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi 

(keutamaan) penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan serta 

kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan yang dalam hal ini terkait langsung dengan riset 

unggulan perguruan tinggi pengusul.  
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  
Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, peta jalan penelitian pengusul yang 

mengacu kepada RIP atau bidang unggulan perguruan tinggi sebagai acuan primer serta hasil 
penelitian yang up to date dan relevan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal 

ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai 

oleh pengusul.  
BAB 3. METODE PENELITIAN  
Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang 

sudah dilaksanakan dan dicapai sebelumnya sesuai peta jalan penelitian perguruan tinggi. 

Akan lebih baik jika penyajian dapat dikaitkan dengan capaian peneliti yang dapat dijadikan 
sebagai referensi untuk melanjutkan kegiatan penelitian yang akan diusulkan dan yang akan 



dikerjakan selama periode penelitian. Metode harus menjelaskan secara utuh tahapan 

penelitian yang jelas, luaran, indikator capaian yang terukur di setiap tahapan  
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN  
4.1 Anggaran Biaya  
Biaya Penelitian Unggulan Fakultas Teknik Unlam yang disediakan oleh Fakultas Teknik Unlam 

sebesar Rp. 15.000.000,- – Rp. 20.000.000,- (lima belas sampai dua puluh juta rupiah) per 

judul. Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci dan dilampirkan dengan format 
seperti pada Lampiran 1. Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format Tabel 4.1.  
Tabel 4.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Unggulan Fakultas Teknik Unlam 

yang Diajukan 
 

No Jenis Pengeluaran Biaya yang Diusulkan 
(Rp) 

1 Honor tim peneliti (Maks. 20%).  
2 Peralatan penunjang, ditulis secara terperinci sesuai kebutuhan 

(5–15%). 
 

3 Bahan habis pakai, ditulis secara terperinci sesuai dengan 
kebutuhan (20–30%) 

 

4 Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa (15–25%).  
5 Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya 

sebutkan (Maks. 15%) 
 

Jumlah  
 
4.2 Jadwal Penelitian  
Jadwal penelitian disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana penelitian yang diajukan dan 

sesuai dengan format pada Lampiran 2.  

 
i. DAFTAR PUSTAKA  
Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama 

pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan 

penelitian yang dicantumkan di dalam daftar pustaka.  
  
j. LAMPIRAN-LAMPIRAN  
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran 1).  

Lampiran 2. Dukungan sarana dan prasarana penelitian menjelaskan fasilitas yang menunjang 

penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini dan ketersediaannya di 

perguruan tinggi pengusul. Apabila tidak tersedia, jelaskan bagaimana cara mengatasinya.  
Lampiran 3. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas.  

Lampiran 4. Nota kesepahaman MoU atau pernyataan kesediaan dari mitra (apabila ada).  



Lampiran 5. Biodata ketua dan anggota (Lampiran 3).  

Lampiran 6. Surat pernyataan ketua peneliti (Lampiran 4).  

3.6 Sumber Dana Penelitian  
Sumber dana Penelitian berasal dari:  

a. internal perguruan tinggi; dan 

b. kerjasama penelitian dengan industri, atau lembaga pemerintah/swasta dari dalam 

dan/atau luar negeri.  
 
3.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal  
Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian dilakukan dalam dua tahapan, yaitu evaluasi proposal 

dan pembahasan untuk proposal yang dinyatakan lolos dalam evaluasi proposal. Komponen 
penilaian desk evaluasi proposal menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 5.1. 

Sedangkan komponen penilaian pembahasan proposal menggunakan formulir sebagaimana 
pada Lampiran 6.1.  
 
3.8 Pelaksanaan dan Pelaporan  
Pelaksanaan Penelitian Unggulan Fakultas Teknik Unlam ini akan dipantau dan dievaluasi oleh 

penilai internal. Hasil pemantauan dan evaluasi internal oleh penilai internal dengan melakukan 
kunjungan lapangan (site visit) dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian. Pada akhir 

pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan hasil kegiatan penelitian dalam bentuk 

kompilasi luaran penelitian.  

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:  

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian 
(logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan 

perjanjian penelitian; 

b. menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal; 
c. Menyampaikan hardcopy laporan akhir yang telah disahkan lembaga penelitian 

sebanyak 2 eksemplar. 
d. Menyampaikan softcopy laporan akhir yang telah disahkan lembaga penelitian dalam 

format pdf dalam bentuk CD sebanyak 2 (dua) keping, berikut softcopy luaran penelitian 

(publikasi ilmiah, HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, 

rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain) atau dokumen bukti luaran;  
 
 
  



 
3.9. Sistematika Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Usulan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat maksimum berjumlah 20 halaman (tidak 

termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan 
font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4 serta 

mengikuti sistematika sebagai berikut.  
a. HALAMAN SAMPUL  
b. HALAMAN PENGESAHAN 

c. DAFTAR ISI  
d. RINGKASAN (maksimum satu halaman)  

Kemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam 
pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat 

tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.  
BAB 1 PENDAHULUAN  
Pada bab ini diuraikan analisis situasi yang mencakup hal-hal berikut.  

1. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan  

 Uraikan aspek produksi dan manajemen usaha mitra. 

 Ungkapkan selengkap mungkin termasuk seluruh persoalan yang dihadapi mitra. 
2. Untuk Masyarakat Calon Pengusaha  

 Jelaskan potensi dan peluang usahanya.  

 Uraian juga dikelompokkan menjadi aspek produksi dan manajemen usaha.  

 Ungkapkan seluruh persoalan keberadaan sumberdaya saat ini.  

3. Untuk Masyarakat Umum  

 Jelaskan aspek sosial, budaya, religi, kesehatan, mutu layanan atau kehidupan 

bermasyarakat.  

 Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini (konflik, sertifikat tanah, 

kebutuhan air bersih, premanisme, buta bahasa dan lain-lain). 

 Permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra.  

4. Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan mitra yang mencakup hal-

hal berikut ini.  

 Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan : penentuan permasalahan prioritas mitra baik 
produksi maupun manajemen yang disepakati bersama  

 Untuk kelompok calon wirausaha baru : penentuan permasalahan prioritas mitra baik 

produksi maupun manajemen untuk berwirausaha yang disepakati bersama  



 Untuk Masyarakat Umum : nyatakan persoalan prioritas mitra dalam aspek sosial, 

budaya, religi, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.  

5. Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan 
prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program pengabdian 

kepada masyarakat.  

6. Usahakan permasalahannya bersifat spesifik, konkret serta benar-benar merupakan 

permasalahan prioritas mitra.  
BAB 2. TARGET DAN LUARAN  
Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana kegiatan baik dalam aspek 

produksi maupun manajemen usaha (atau dua aspek utama). Jika luaran berupa produk atau 

barang atau sertifikat dan sejenisnya, nyatakan juga spesifikasinya.  
BAB 3. METODE PELAKSANAAN  
Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi 

permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini.  

1. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan, penentuan permasalahan prioritas mitra baik 

produksi maupun manajemen yang disepakati bersama. 

2. Untuk Kelompok Calon Wirausaha Baru, penentuan permasalahan prioritas mitra baik 

produksi maupun manajemen untuk berwirausaha yang disepakati bersama. 

3. Untuk Masyarakat Umum, nyatakan persoalan prioritas mitra dalam aspek sosial, 

budaya, religi, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.  

4. Uraikan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan 

prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program Pengabdian 
kepada masyarakat. Permasalahan bersifat spesifik, konkrit serta benar-benar 

merupakan permasalahan prioritas mitra.  

5. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra 

program yang telah disepakati bersama untuk kedua aspek utama dalam kurun waktu 

realisasi program Pengabdian kepada masyarakat, (untuk mitra usaha mikro atau calon 

wirausaha).  

6. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan sosial, 

budaya, religi dan lain-lain yang telah disepakati bersama (untuk mitra masyarakat non 

produktif secara ekonomis),  
7. Uraikan prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan,  

8. Tuliskan rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah solusi atas persoalan 

pada kedua aspek utama,  



9. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program,  

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

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

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

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

1. Uraikan kinerja lembaga pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan PPM satu 

tahun terakhir. 

2.  Jelaskan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau 

kebutuhan mitra, dan nyatakan siapa pakarnya masing-masing.  
BAB 5. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN  
5.1 Anggaran Biaya  
Biaya pengabdian kepada masyarakat yang disediakan oleh Fakultas Teknik Unlam sebesar 

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per judul. Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan 

dilampirkan sesuai dengan format pada Lampiran 1. Ringkasan anggaran biaya yang diajukan 
dalam bentuk tabel dengan komponen seperti Tabel 5.1 berikut.  
Tabel 5.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Program Pengabdian kepada masyarakat 

yang Diajukan 
 

No Jenis Pengeluaran Biaya yang Diusulkan 
(Rp) 

1 Honor tim peneliti (Maks. 20%).  

2 Peralatan penunjang, ditulis secara terperinci sesuai kebutuhan 
(5–15%). 

 

3 Bahan habis pakai, ditulis secara terperinci sesuai dengan 
kebutuhan (20–30%) 

 

4 Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa (15–25%).  

5 Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya 
sebutkan (Maks. 15%) 

 

Jumlah  

 
5.2 Jadwal Kegiatan  
Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat yang diajukan dan sesuai dengan format pada Lampiran 2. 
 
 
 



DAFTAR PUSTAKA  
Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama 

pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dan diacu dalam 

usulan pengabdian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.  
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul yang telah ditandatangani (Lampiran 3).  

Lampiran 2. Gambaran Ipteks yang akan ditransfer kepada kedua mitra.  

Lampiran 3. Peta Lokasi Wilayah kedua mitra.  

Lampiran 4. Dua buah Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dari kedua mitra Pengabdian 

kepada masyarakat bermeterai Rp6.000,-.  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Sampul Muka Warna Biru 
PROPOSAL (Font 16 pts) 

 
PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 FAKULTAS TEKNIK   
 
 

JUDUL (Font 14 pts) 
 
 

 

 

 
 

PENELITI (Font 14 pts) 
 
 

NAMA KETUA   NIDN: 
NAMA ANGGOTA 1  NIDN:   
NAMA ANGGOTA 2  NIDN: 

 

 

FAKULTAS TEKNIK (Font 18 pts) 
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

MARET 2016 
 

Bidang Unggulan : Lahan Basah/Material Maju 
433/Teknik Kimia 

Kode/Nama Rumpun Ilmu: 433/Teknik Kimia 
 



HALAMAN PENGESAHAN 

PROPOSAL PENELITIAN FAKULTAS TEKNIK UNLAM 
 

Judul Penelitian :  
Kode/Rumpun Bidang Ilmu       :      
Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap :  
b. NIDN :  
c. Jabatan Fungsional :  
d. Program Studi :  
e. Nomor HP :  
f. Email :  

Anggota Peneliti 
(Dosen/Mahasiswa 1 Jika 
ada) 

  

a. Nama Lengkap : – 
b. NIDN/NIM : – 
c. Perguruan Tinggi : – 

Anggota Peneliti  
(Dosen/Mahasiswa 2 Jika ada) 

 

a. Nama Lengkap : – 
b. NIDN/NIM : – 
c. Perguruan Tinggi : – 

Lama Penelitian 
Keseluruhan 

: 6 (enam) bulan 

Biaya Penelitian 
Keseluruhan 

: Rp. 20.000.000,00 

Biaya Tahun Berjalan    : - Diusulkan ke  DIKTI Rp. –  
         - Dana internal PT        Rp. 20.000.000,- 

     - Inkind                          
Banjarmasin, 1 Maret 2016 

Menyetujui, 
Dekan, 

 
Ketua Peneliti, 

 
 
 
 

 

Dr.-Ing. Yulian Firmana Arifin, ST., MT.        
NIP. 19750719 200003 1 001 NIP.  
 
              Mengetahui, 
Ketua LPPM Unlam,                  Ketua Program Studi Teknik................., 
(Pengajuan Proposal Tidak Diperlukan, 
 Hanya pada Laporan Akhir) 

 
 

 
Prof. Dr. M. Arief Soendjoto, M.Sc           
NIP. 19600623 198801 1 001            NIP.  



HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
FAKULTAS TEKNIK UNLAM 

 
Judul Pengabdian kepada masyarakat : ……………………………………………..............  
Nama Mitra Program Pengabdian kepada masyarakat : ……………………………...... 
Ketua Tim Pengusul  

a. Nama     : ……………………………………………..  
 b. NIDN     : ……………………………………………..  
 c. Jabatan/Golongan   : ……………………………………………..  
 d. Program Studi    : ……………………………………………..  
 e. Perguruan Tinggi   : ……………………………………………..  
 f. Bidang Keahlian    : ……………………………………………..  
 g. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel  : ……………………………………………..  
Anggota Tim Pengusul  
 a. Jumlah Anggota       : Dosen …….....orang,  
 b. Nama Anggota I/bidang keahlian : …………………/………….....  
 c. Nama Anggota II/bidang keahlian : …………………/………….....  
 d. Mahasiswa yang terlibat  : ………… orang  
Lokasi Kegiatan/Mitra (1)  
 a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : ……………………………………………..  
 b. Kabupaten/Kota    : ……………………………………………..  
 c. Propinsi     : ……………………………………………..  
 d. Jarak PT ke lokasi mitra (Km)  : ……………………………………………..  
Luaran yang dihasilkan  : ……………………………………………..  
Jangka waktu Pelaksanaan: ……. Bulan 
Biaya Total    : Rp. 5.000.000,-  

  - Internal PT    : Rp. 5.000.000,- 
  - Sumber lain (sebutkan ….) : Rp. ......................  
         Banjarmasin, 1 Maret 2016 

Menyetujui, 
Dekan, 

 
Ketua Peneliti, 

 
 
 
 

 

Dr.-Ing. Yulian Firmana Arifin, ST., MT.        
NIP. 19750719 200003 1 001 NIP.  
 
              Mengetahui, 
Ketua LPPM Unlam,                  Ketua Program Studi Teknik................., 
(Pengajuan Proposal Tidak Diperlukan, 
 Hanya pada Laporan Akhir) 

 
 

 
Prof. Dr. M. Arief Soendjoto, M.Sc           
NIP. 19600623 198801 1 001            NIP.  



LAMPIRAN 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian/Pengabdian 

I. Honorarium 

Honor Honor/jam (Rp) Waktu 
(jam/minggu) Minggu Honor per tahun  

(Rp x 1000) 

Ketua peneliti     

Anggota peneliti 1     

Anggota peneliti n     

Total I  

              
II. Peralatan, Bahan habis pakai, dan Sewa dan Upah         

II.1. Peralatan Penelitian 

Komponen Alat Justifikasi Pemakaian Kuantitas 
Harga 
satuan 

(Rp) 

Harga Peralatan 
Penunjang  (Rp x 

1000) 

Peralatan ke–1       

Peralatan ke–2     

Peralatan ke–n     

Total II.1  
II.2. Bahan Habis Pakai 

Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas 
Harga 
satuan 

(Rp) 

Biaya Bahan 
Penelitian (Rp x 

1000) 

Material ke–1       

Material ke–2       

Material ke–n       

Total II.2  

II.3. Sewa dan Upah (Jika ada) 
II.3.1. Sewa dan Upah 

Komponen Justifikasi 
Karakterisasi/Analisis Kuantitas 

Harga 
satuan 

(Rp) 
Biaya Sewa dan 
Upah (Rp x 1000) 

Analisa ke–1      

Analisa ke–2      



Analisa ke–n     

Total II.3.  
Total II        
III. Perjalanan           

III.1. Kegiatan penelitian 

Kegiatan Justifikasi Kegiatan Kuantitas 
Harga 
satuan 

(Rp) 

Biaya Kegiatan 
Penelitian (Rp x 

1000) 

Perjalanan ke 
tempat/kota - A  

 

 

Survei/Sampling/dll.    

Perjalanan ke tempat/kota 
- n     

Total III.1.  

III.2. Perjalanan Seminar Nasional/Internasional/Publikasi     

Kegiatan Justifikasi Kegiatan Kuantitas 
Harga 
satuan 

(Rp) 

Biaya 
Seminar/Publikasi 

(Rp x 1000) 
Tahun I Tahun II 

Perjalanan ke 
tempat/kota - A  

 

 

Seminar/Publikasi    

Perjalanan ke tempat/kota 
- n     

Registrasi Fee 
Seminar/Publikasi 

    

Total III.2.  
Total III.        
IV. Pelaporan dan Administrasi  

Material Justifikasi Kegunaan Kuantitas 
Harga 
satuan 

(Rp) 
Biaya (Rp x 1000) 

Lain-lain (administrasi, 
publikasi, seminar, 
laporan, lainnya 
sebutkan)  

 

Survei/Sampling/dll.    

Total IV  

Total Biaya yang Diperlukan Keseluruhan (Rp x 1000) 
 



Lampiran 2. Jadwal Kegiatan Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat 

No. Uraian Kegiatan Bulan 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Kegiatan–1          

2 Kegiatan–1         

3 .................         

4 .................         

5 Kegiatan–n         

  



Lampiran 3. Format Biodata Ketua/Anggota Tim Peneliti/Pelaksana  
 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan 
gelar) 

 

2 Jenis Kelamin  

3 Jabatan Fungsional  

4 Jabatan Struktural  

5 NIP  

6 NIDN  

7 Tempat dan Tanggal Lahir  

8 Alamat Rumah  

9 No Telp/Fax/HP  

10 Alamat Kantor  

11 No Telp/Fax  

12 Alamat Email  

13 Lulusan yang telah 
dihasilkan: 

 

14 Mata Kuliah yang Diampu 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
B. Riwayat Pendidikan 

Jenjang Pendidikan S-1 S-2 S-3 
Nama Perguruan 
Tinggi    

Bidang Ilmu    
Tahun Masuk-Lulus    



Judul 
Skripsi/Tesis/Desertasi    

Nama 
Pembimbing/Promotor    

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi. Tesis. maupun 

Disertasi) 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 
Sumber* Jumlah Juta (Rp) 

     

     

     

 

*Tuliskan sumber pendanaan: PDM. SKW. Pemula. Fundamental. Hibah Bersaing. 
Hibah Pekerti. Hibah Pascasarjana. Hikom. Stranas. Kerjasama Luar Negeri dan 
Publikasi Internasional. RAPID. Unggulan Stranas. atau sumber lainnya 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

Pendanaan 
Sumber* Jumlah Juta (Rp) 

     

     

 

* Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan IPTEKS-SOSBUD. Vucer. Vucer Multitahun. 
UJI. Sibermas. atau sumber lainnya 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah Volume/No.
/Hal/Tahun Nama Jurnal 

    

    

    

 



F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar 
Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu Dan Tempat 

    

    

    

    

 
G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 
     

     

 
H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir 

 

No Judul /Tema HKI Tahun Jenis No P/ID 
     

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5  
     Tahun Terakhir 

No 
Judul/Tema/Jenis 

Rekayasa Sosial Lainnya 
yang Telah Diterapkan 

Tahun Tempat 
Penerapan Respon 

     

     

 

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah. 
asosiasi atau institusi lainnya) 

 
 



No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan Tahun 

    

    
 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidak-sesuaian dengan kenyataan. saya sanggup menerima risikonya. Demikian 
biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam pengajuan Penelitian Unggulan Fakultas Teknik Unlam Tahun 2016. 

       Banjarbaru, 1 Maret 2016 

 

 

Nama Ketua/Anggota Peneliti 
       NIDN.  
 
 
  



Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti 

 
 
 
 
 
 

   KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS LAMBUNG M ANGKURAT 

FAKULTAS TEKNIK 
Alamat I:  Jalan Jenderal Achmad Yani Km, 35,5 Banjarbaru -  Kalimantan Selatan 70714 

Telepon  (0511) 4773858 Faximil i  (0511) 4773858 
Alamat II :  Jalan  Br igjend. H. Hasan B asry B anjarm asin -  Kalimantan Selatan 70123 

Telepon  (0511) 3304503 Faximil i  (0511) 3304503 
 

SURAT PERNYATAAN 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini:  
 
Nama   :  
NIP / NIDN   :  
Pangkat / Golongan :  
Jabatan Fungsional :  
Alamat  : Program Studi Teknik ........................... Fakultas Teknik Unlam.  
                                   Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru. Kalimantan Selatan 
 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
yang diusulkan dalam Penelitian Unggulan Fakultas Teknik Unlam untuk tahun 
anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber 
dana lain.  
 
Bilamana di kemudian 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 kas negara. Demikian 
pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
 

Banjarbaru, 1 Maret 2016 
       Yang menyatakan, 
 
 
 
 
 
       Nama Ketua Peneliti 
       NIDN. 
  



Lampiran 5.1 Formulir Desk Evaluasi Proposal Penelitian Unggulan Fakultas 
Teknik Unlam  

FORMULIR DESK EVALUASI PROPOSAL 
PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS TEKNIK UNLAM 

Judul Penelitian  
Bidang Unggulan PT  
Topik Unggulan  
Perguruan Tinggi  
Program Studi  
Ketua Peneliti  
a. Nama Lengkap  
b. NIDN  
c. Jabatan Fungsional  
Anggota Peneliti  

: ...................................................................................................  
...................................................................................................  
: ...................................................................................................  
: ...................................................................................................  
: ...................................................................................................  
: ...................................................................................................  
: ......................................................................................  
: ......................................................................................  
: ......................................................................................  
: ........... orang  

Lama Penelitian Keseluruhan  
Biaya Penelitian Tahun ke-1  
a. Dana dari internal PT  
c. Diusulkan ke Dikti  
d. Direkomendasikan  

: ........... tahun  
: Rp. .....................  
: Rp. ..................... / in kind : ............................................ 
: Rp. .....................  
: Rp. ..................... 

No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai 
1 Keterkaitan antara proposal penelitian dengan RIP  15   
2 Rekam jejak (track record) tim peneliti  20   
3 Dukungan dana (in cash/in kind) dari internal perguruan tinggi 

atau mitra lainnya  20   

4. Keutuhan peta jalan (peta jalan) penelitian  15   

5. 

Potensi tercapainya luaran:  
a. Produk/proses teknologi  
b. Publikasi, HKI, buku ajar, teknologi tepat guna, 

model/kebijakan, rekayasa sosial dan lain-lain.  
c. Pengkajian, pengembangan dan penerapan ipteks-sosbud  

30 

  

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

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai,  

 
Tanda tangan  

 
( Nama Lengkap )  

  



Lampiran 5.2 Formulir Evaluasi Pembahasan Proposal Penelitian Unggulan 
Fakultas Teknik Unlam 

FORMULIR EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL 
PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS TEKNIK UNLAM 

Judul Penelitian  
 
Bidang Unggulan PT  
Topik Unggulan  
Perguruan Tinggi  
Program Studi  
Ketua Peneliti  
a. Nama Lengkap  
b. NIDN  
c. Jabatan Fungsional  
Anggota Peneliti  

:...................................................................................................  
...................................................................................................  
:...................................................................................................  
:...................................................................................................  
:...................................................................................................  
:...................................................................................................  
 
: ......................................................................................  
: ......................................................................................  
: ......................................................................................  
: ........... orang  

Lama Penelitian Keseluruhan  
Biaya Penelitian Tahun ke 1  
a. Dana dari internal PT  
b. Dana dari institusi lain  
c. Diusulkan ke Dikti  
d. Direkomendasikan 
 

: ........... tahun  
: Rp. .....................  
: Rp. ..................... / in kind : ....................................................  
: Rp. .....................  
: Rp. .....................  

No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai 
1 Kemampuan presentasi dan penguasaan materi penelitian  15   
2 Kesesuaian usulan dengan bidang unggulan dalam RIP 

perguruan tinggi  15   

3 Keutuhan peta jalan dan manfaat penelitian  20   

4. 

Potensi tercapainya luaran  
a. Produk/proses teknologi  
b. Publikasi, HKI, buku ajar, teknologi tepat guna, model/ 

kebijakan, rekayasa sosial , dll.  
c. Pengkajian, pengembangan dan penerapan ipteks-sosbud  

30  

 

5. Kelayakan (rekam jejak tim peneliti, dukungan dana dari 
institusi/mitra, jadwal pelaksanaan, usulan pembiayaan)  20   

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

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Penilai,  

 
Tanda tangan  

 
( Nama Lengkap )  

 



Lampiran 5.3 Formulir Penilaian Usulan Program Pengabdian Kepada Masyarakat  
FORMULIR PENILAIAN USULAN 

PROGRAM PKM FAKULTAS TEKNIK UNLAM 
Judul Kegiatan   : …………………………………………………………  
Ketua Tim Pelaksana  : …………………………………………………………  
NIDN     : …………………………………………………………  
Perguruan Tinggi   : …………………………………………………………  
Program Studi   : …………………………………………………………  
Jangka Waktu Pelaksanaan : …… tahun  
Biaya     : Rp…..………………  
 
No Kriteria Skor Bobot Nilai Justifikasi 

Penilaian 
1 Analisis Situasi (Kondisi eksisting Mitra, 

Persoalan yang dihadapi mitra) 
 20   

2 Permasalahan Mitra (Kecocokan permasalahan 
dan program serta kompetensi tim) 

 15   

3 
Solusi yang ditawarkan (Ketepatan Metode 
pendekatan untuk mengatasi permasalahan, 
Rencana kegiatan, kontribusi partisipasi mitra) 

 
20 

  

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

 15   

5 

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

 

10 

  

6 
Biaya Pekerjaan Kelayakan Usulan Biaya 
(Honorarium (maksimum 30%), Bahan Habis, 
Peralatan, Perjalanan, Lain-lain pengeluaran)  

 
20 

  

 Total  100   
Keterangan: Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1: sangat buruk sekali; 2: buruk sekali; 3: buruk; 5: baik; 6: baik sekali; 7: istimewa)  
Nilai = skor x bobot  

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Penilai,  
 
tanda tangan  

 
( Nama Lengkap )  

  



Lampiran 5.4. Formulir Penilaian Pemantauan Kemajuan Program Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

FORMULIR PENILAIAN PEMANTAUAN KEMAJUAN 
PROGRAM PKM FAKULTAS TEKNIK UNLAM 

 
Judul Kegiatan   : …………………………………………………………  
Ketua Tim Pelaksana  : …………………………………………………………  
NIDN     : …………………………………………………………  
Perguruan Tinggi   : …………………………………………………………  
Program Studi   : …………………………………………………………  
Jangka Waktu Pelaksanaan : …… tahun  
Biaya     : Rp…..………………  
 
No Kriteria Skor Bobot Nilai Justifikasi 

Penilaian 

1. 
Mitra Program  
Kecocokan Mitra, kontribusi partisipasi 
mitra  

 
10 

  

2. 
Wujud Solusi  
Ketepatan metode PPM untuk mengatasi  
permasalahan  

 
20 

  

3. 

Luaran  
Mutu luaran dan spesifikasinya sesuai 
dengan metode yang diterapkan (aspek 
produksi, manajemen atau jasa lainnya)  
Dukungan foto dan/atau bukti fisik 
lainnya  

 

20 

  

4. 

Tim Pelaksana  
Kekompakan Tim, pendistribusian tugas 
untuk seluruh anggota, relevansi skill tim, 
frekuensi pendampingan  

 

10 

  

5. Biaya  
Kewajaran penggunaan dana  

 15   

6. Manfaat Kegiatan  
Kepuasan, tingkat kemandirian mitra  

 25   

Total  100   
Keterangan: Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1: sangat buruk sekali; 2: buruk sekali; 3: buruk; 5: baik; 6: baik sekali; 7: istimewa)  

Nilai = skor x bobot  
Rekomendasi Penilai: Layak/Tidak Layak *) presentasi pada Seminar Nasional  
*) Coret yang tidak perlu  

 
Kota, tanggal-bulan-tahun  
Penilai,  

 
tanda tangan  

  
( Nama Lengkap )  

 



Lampiran 5.5 Borang Kegiatan Program PKM FAKULTAS TEKNIK UNLAM 
 
Mitra Kegiatan  :  …………………………………..  
Jumlah Mitra  :  ……… orang  

……… usaha  
Pendidikan Mitra  :   

 - S-3 ……… orang  
 - S-2 ……… orang  
 - S-1 ……… orang  
 - Diploma ……… orang  
 - SMA ……… orang  
 - SMP ……… orang  
 - SD ……… orang  
 - Tidak Berpendidikan ……… orang  
 

Persoalan Mitra: Teknologi, Manajemen, 
Sosial-ekonomi, Hukum, Keamanan,  
Lainnya (sebutkan yang sesuai)  

:  …………………………………….  

Status Sosial Mitra: Pengusaha Mikro, 
Anggota Koperasi, Kelompok 
Tani/Nelayan, PKK/Karang Taruna, 
Lainnya (sebutkan yang sesuai)  

:  …………………………………….  

Lokasi    
Jarak PT ke Lokasi Mitra  :  ……… km  
Sarana transportasi: Angkutan umum, 
motor, jalan kaki (sebutkan yang sesuai)  

:  …………………………………….  

Sarana Komunikasi: Telepon, Internet, 
Surat, Fax, Tidak ada sarana komunikasi 
(sebutkan yang sesuai)  

: ……………………………………. 

Identitas    
Tim PKM    
Jumlah dosen  :  ……… orang  
Jumlah mahasiswa  :  ……… orang  
Gelar akademik Tim  :  S-3 ……… orang  

S-2 ……… orang  
S-1 ……… orang  
GB ……… orang  

Gender  :  Laki-laki ……… orang  
Perempuan ……… orang  

Prodi/Fakultas/Sekolah  :   
Aktivitas PKM    
Metode Pelaksanaan Kegiatan: 
Penyuluhan/Penyadaran , Pendampingan  
Pendidikan, Demplot, Rancang Bangun,  
Pelatihan Manajemen Usaha, Pelatihan 
Produksi, Pelatihan Administrasi, 

:  …………………………………….  



Pengobatan, Lainnya (sebutkan yang 
sesuai)  
Waktu Efektif Pelaksanaan Kegiatan  :  …….. bulan  
Evaluasi Kegiatan    
Keberhasilan  :  berhasil / gagal*  
Indikator Keberhasilan    
Keberlanjutan Kegiatan di Mitra  :  Berlanjut / Berhenti*  
Kapasitas produksi  :  Sebelum PKM .………..  

Setelah PKM .………..  
Omzet per bulan   Sebelum PKM Rp ……….…..  

Setelah PKM Rp ……….…..  
Persoalan Masyarakat Mitra   Terselesaikan / Tidak terselesaikan*  
Biaya Program    
Fakultas Teknik Unlam :  Rp …………..  
Sumber Lain  :  Rp …………..  
Likuiditas Dana Program    
a) Tahapan pencairan dana  :  Mendukung kegiatan / Mengganggu kelancaran 

kegiatan di lapangan*  
b) Jumlah dana  :  Tidak Diterima 100% / Diterima 100%*  
Kontribusi Mitra    
Peran Serta Mitra Dalam Kegiatan  :  Aktif / Pasif*  

Acuh tak acuh  
Kontribusi Pendanaan   Menyediakan /Tidak menyediakan*  
Peranan Mitra  :  Objek Kegiatan / Subjek Kegiatan*  
Keberlanjutan    
Alasan Kelanjutan Kegiatan Mitra  :  Permintaan Masyarakat / Keputusan bersama*  
Usul penyempurnaan program PKM    
Model Usulan Kegiatan  :  ……………………………………  
Anggaran Biaya  :  Rp. …………………  
Lain-lain  :  ……………………………………  
Dokumentasi (Foto kegiatan dan 
Produk)  

  

Produk/kegiatan yang dinilai bermanfaat 
dari berbagai perspektif (Sebutkan)  

:  ……………………………………  

Potret permasalahan lain yang terekam  :  ……………………………………  
Luaran program PKM dapat berupa    
- Jasa  :  ……………………………………  
- Metode  :  ……………………………………  
- Produk/barang  :  ……………………………………  
- Paten  :  ……………………………………  
* Coret yang tidak perlu  
 
 
 
 



DAFTAR RUMPUN ILMU TEKNIK DAN KETUA PROGRAM STUDI 

 
421 Teknik Sipil      Ulfa Fitriati, ST., M.Eng.  

    NIP. 19810922 200501 2 003 
 
422 Teknik Lingkungan  Dr. Rony Riduan, ST., MT.  

NIP. 19761017 199903 1 003 
 

426 Arsitektur     Dr. Bani Noor Muchamad, ST., MT.  
NIP. 19720430 199703 1 003 

 
431 Teknik Mesin     Ach. Kusairi S, ST., MT.  

NIP. 19750415 201212 1 001 
 

433 Teknik Kimia    Meilana Dharma Putra, ST., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 19820501 200604 1 014 
 

458 Teknik Informatika Husnul Khatimi, ST., MT.  
NIP. 19810915 200501 1 001 
 

473 Teknik Pertambangan  Romla Noor Hakim, ST., MT.  
NIP. 19800616 200604 1 005 

 


