






 

PPPEEEDDDOOOMMMAAANNN   PPPEEELLLAAAKKKSSSAAANNNAAAAAANNN   

PPPEEENNNEEELLLIIITTTIIIAAANNN   DDDAAANNN   

PPPEEENNNGGGAAABBBDDDIIIAAANNN   PPPAAADDDAAA   

MMMAAASSSYYYAAARRRAAAKKKAAATTT   

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  

PADA MASYARAKAT (LPPM)  

 

 
 

 
2016 

 

Kampus I Jl. KH. Achmad Dahlan No. 76 Kediri (64112) 
Telp.: (0354) 771576, 771503, 771495 Fax. (0354) 771576  

Webside: www//lp2m.unpkediri.ac.id. Email: lp2m@unpkediri.ac.id 
 

mailto:lp2m@unpkediri.ac.id
mailto:lp2m@unpkediri.ac.id


 2 

Kata Pengantar 
 
 

Buku Pedoman Penelitian dan PPM Dosen ini dimaksudkan 
untuk memberikan kepastian bagi dosen terkait sistem manajemen 
penelitian dan PPM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan tindak lanjut pasca penelitian dan PPM. 

Buku ini juga dimaksudkan untuk memacu peningkatan 
kualitas dan produktivitas penelitian dan PPM dosen UN PGRI Kediri, 
serta untuk mensinergikan dengan kebijakan dan program 
pengembangan penelitian dan PPM DRPM Ristekdikti, serta 
pembangunan di tingkat lokal/ nasional/ internasional, melalui 
pemanfaatan kepakaran, sarana &  prasarana penelitian dan PPM 
yang dimiliki UN PGRI Kediri. 
 Diharapkan bagi semua pihak untuk memberikan masukan, 
kritik dan saran berkaitan dengan pengembangan dan sistem 
manajemen penelitian dan PPM di UN PGRI Kediri. 
 
        

Kediri, 10 Mei 2016 
Ketua LPPM. 

      
 
 

Dr. Suryanto, M.Si. 
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BAB I 
LATAR BELAKANG 

 
Dosen memiliki peran penting berkaitan dengan kualitas 

pendidikan yang diberikan dan dihasilkan oleh perguruan tinggi. Peran 
dosen tersebut dilaksanaakan dalam tiga fungsi yang dikenal dengan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pengajaran, Penelitian 
dan Pengabdian pada Masyarakat (PPM). Di antara ketiga fungsi 
tersebut, penelitian dan PPM mempunyai peran cukup vital, karena 
melalui penelitian dan PPM, dosen dapat mengembangkan 
pengetahuan baru dan menerapkan dalam berbagai fenomena yang 
terjadi.  Hasil penelitian dan PPM ini akan memperkaya khasanah 
keilmuan dosen dan meningkatkan kualitas pengajaran dosen. 

Bagi perguruan tinggi, penelitian dan PPM dosen selain 
menambah referensi pengetahuan, juga akan meningkatkan citra 
perguruan tinggi di masyarakat, serta menjadikan perguruan tinggi 
tersebut dikenal sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan.  
Perguruan tingi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
memecahkan problema-problema pembangunan dalam 
memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat baik lahir maupun 
batin.  Oleh karena itu, kegiatan penelitian dan PPM dosen harus 
terus dipacu, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 

Pengelolaan kegiatan penelitian dan PPM di UN PGRI Kediri 
berdasarkan pada standar nasional penelitian dan PPM sebagaimana 
tertuang di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi. Ruang lingkup Standar Nasional 
Penelitian dan PPM terdiri atas: 

a. standar hasil  
b. standar isi  
c. standar proses  
d. standar penilaian 
e. standar peneliti 
f.  standar sarana dan prasarana 
g. standar pengelolaan  
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h. standar pendanaan dan pembiayaan. 
Pedoman Penelitian dan PPM Dosen ini diharapkan dapat 

memberikan panduan mengenai mekanisme dan prosedur penelitian 
dan PPM dosen di UN PGRI Kediri dan sekaligus berfungsi sebagai 
acuan dalam melakukan monitoring, pengendalian mutu, evaluasi, 
dan pengembangan penelitian dan PPM demi menghasilkan 
penelitian dan PPM yang berkaulitas dan bermanfaat bagi 
masyarakat. Dengan adanya Pedoman Penelitian dan PPM Dosen ini, 
diharapkan penelitian dan PPM yang dihasilkan menjadi 
terstandarisasi. 
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BAB II 
RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PPM 

 
A. Dasar Pemikiran 

Salah satu indikator keunggulan perguruan tinggi adalah 
produk ilmiah hasil penelitian dan PPM yang dilakukan oleh PT 
tersebut dan salah satu bentuk otoritas produk ilmiah tersebut adalah 
bila produk ilmiah itu menjadi rujukan oleh kalangan akademis di 
tingkat nasional dan internasional. 

Rencana Induk Penelitian dan PPM merupakan arahan 
kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian 
institusi dalam jangka waktu tertentu, setidaknya 5 tahun ke depan. 
Penelitian institusi yang dimaksud adalah riset unggulan institusi yang 
dijabarkan melalui payung, skema, dan topik-topik penelitian. 
Kemudian, topik-topik penelitian ini diperjelas dengan roadmap 
penelitian. Pengembangan keunggulan penelitian institusi ini 
mengacu pada unit penelitian terkecil seperti laboratorium, kelompok 
bidang keahlian (KBK), dan program studi sampai unit terbesar pada 
prioritas penelitian lokal, regional, dan  nasional. 

 Tujuan utama pengembangan Rencana Induk Penelitian dan 
PPM adalah untuk memberikan arah dan kerangka kebijakan dan 
pengelolaan penelitian dan PPM secara jelas bagi pencapaian target-
target penelitian secara langsung (output) dan tidak langsung 
(outcome) dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020). Salain itu, 
Rencana Induk Penelitian dan PPM juga diharapkan dapat 
memberikan arahan bagi universitas  untuk mengadakan perubahan 
berbasis penelitian dalam berbagai aspek seperti modal manusia, 
perkembangan keilmuan, infrastruktur, dan berbagai sistem tata 
kelola menuju universitas teladan sesuai visi UN PGRI Kediri. 
 

B. Visi dan Misi LPPM 
Visi LPPM UN PGRI Kediri: “Menyelenggarakan penelitian 

inovatif berorientasi potensi lokal, dan menjadi teladan dalam 
penelitian, penerapan, serta pengembangan ilmu pengetahuan, 
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teknologi dan seni  yang menunjang pengembangan pendidikan dan 
pengabdian masyarakat”. 

Misi LPPM UN PGRI Kediri:  
1. Mengelola kegiatan penelitian, pengembangan, dan 

penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi civitas 
akademika di lingkungan UN PGRI Kediri. 

2. Mengembangkan sistem informasi penelitian, 
pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni  bagi civitas akademika di lingkungan UN 
PGRI Kediri. 

3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang 
penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni. 

4. Mendorong publikasi hasil-hasil penelitian, pengembangan, 
dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada 
jurnal-jurnal bereputasi nasional dan internasional. 

5. Mendorong kegiatan penelitian, pengembangan, dan 
penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang 
mengarah perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). 

Tujuan LPPM UN PGRI Kediri: 
1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan 

kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan civitas 
akademika untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Mengkoordinasikan SDM dan mengoptimalkan penggunaan 
sarana prasarana yang ada di lingkungan UN PGRI Kediri 
untuk  kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan civitas 
akademika untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Memfasilitasi dan membantu publikasi luaran penelitian, dan 
pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dari hasil 
penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan civitas 
akademika. 
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4. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas 
SDM di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

5. Mendorong dan menggalakkan kerjasama di bidang 
penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni dengan berbagai pihak, 
Pemda, BUMN/BUMD, maupun swasta. 

6. Membangun sistem informasi untuk mendokumentasikan 
hasil-hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni. 
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BAB III 
PROSEDUR PENGAJUAN PENELITIAN DAN PPM DOSEN 

 
Prosedur pengajuan penelitian dan PPM dosen adalah 

tatacara serta syarat-syarat yang harus diikuti untuk mendapatkan 
dana penelitian dan PPM internal maupun eksternal (hibah) bagi 
dosen UN PGRI Kediri.   
 

A. Tujuan dan Manfaat  
Tujuan dari penyusunan pedoman pengajuan penelitian dan 

PPM dosen adalah sebagai berikut: 
1. Mewujudkan prosedur penelitian dan PPM dosen yang 

terstandarisasi sesuai dengan visi dan misi Universitas. 
2. Mewujudkan persepsi yang sama bagi semua pihak yang 

berkaitan dengan penelitian dan PPM dosen. 
3. Sebagai panduan prosedur penelitian dan PPM yang 

dilakukan oleh dosen. 
4. Sebagai panduan dalam pengelolaan penelitian dan PPM 

oleh LPPM, yang meliputi prosedur administrasi, seleksi, 
monitoring hingga evaluasi dari penelitian dan PPM 
tersebut. 

 
B. Karakteristik dan Ruang Lingkup Penelitian dan PPM 

Dosen 
Sesuai dengan visi UN PGRI Kediri, maka penelitian dan 

PPM dosen diarahkan untuk memiliki karakter sebagai berikut: 
1. Bertema yang mendukung pengembangan bidang ilmu 

sesuai fakultas, jurusan/program studi masing-masing 
dosen, yaitu: Keguruan/ Kependidikan, Ekonomi, Teknik, 
Kesehatan, dan Peternakan.  

2. Tema selain bidang-bidang tersebut di atas masih tetap 
dipertimbangkan bila hasil penelitian dan PPMnya dinilai 
strategis, serta memberi manfaat yang luas dan signifikan 
bagi Universitas dan masyarakat.  
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3. Berorientasi pada publikasi jurnal, baik tingkat nasional 
(terakreditasi) dan atau internasional. 

 
C. Jenis Skim Penelitian dan PPM Dosen 

Jenis-jenis skim penelitian dan PPM dosen di UN PGRI Kediri 
dikelompokkan menjadi empat jenis, sebagai berikut: 

1. Penelitian dan PPM Mandiri UN PGRI Kediri 
Penelitian dan PPM Mandiri UN PGRI Kediri adalah 
penelitian dan PPM yang dilakukan oleh satu orang 
dosen atau lebih, dengan kajian sesuai dengan bidang 
ilmu dalam satu jurusan/program studi. Diutamakan bagi 
dosen muda/peneliti pemula, didanai Universitas, 
berjangka waktu satu semester, dan berorientasi pada 
publikasi jurnal tingkat nasional atau internasional. 

2. Penelitian dan PPM Unggulan UN PGRI Kediri 
Penelitian dan PPM Unggulan UN PGRI Kediri adalah 
penelitian dan PPM yang dilakukan oleh sedikitnya dua 
orang dosen (lintas jurusan/prodi/fakultas), dengan kajian 
mendalam sesuai dengan bidang ilmu yang relevan 
dengan penelitian dan PPM yang diunggulkan UN PGRI 
Kediri. Berjangka waktu dua semester, didanai 
Universitas dan berorientasi pada publikasi jurnal tingkat 
nasional terakreditasi dan atau internasional, serta luaran 
lain misalnya HAKI, Buku Ajar, dll.   

3. Penelitian dan PPM Hibah DRPM Ristekdikti 
Penelitian dan PPM hibah DRPM Ristekdikti adalah jenis-
jenis hibah penelitian dan PPM dosen sebagaimana yang 
didanai oleh DRPM Ristekdikti, atau melalui Kopertis. 
Tatacara dan segala sesuatunya sesuai dengan 
ketentuan atau buku pedoman yang ditetapkan oleh 
DRPM Ristekdikti. 

4. Penelitian dan PPM Kerjasama dengan Pihak Lain 
Penelitian dan PPM kerjasama dengan pihak lain adalah 
penelitian dan PPM yang dilakukan oleh dosen atau 
kelompok dosen, yang diketahui dan mendapat 
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persetujuan lembaga. Kerjasama pada dasarnya tidak 
dibatasi, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, 
maupun pihak-pihak lain. Tatacara dan segala 
sesuatunya sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang 
dibuat bersama dengan pihak yang bekerjasama. 

 
D. Persyaratan Pengajuan Penelitian dan PPM Dosen  

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh dosen 
untuk pengajuan penelitian dan PPM adalah sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian dan PPM mandiri UN PGRI Kediri, tim 
peneliti terdiri dari satu orang atau lebih. 

2. Untuk penelitian dan PPM unggulan UN PGRI Kediri, tim 
peneliti sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, yang 
terdiri dari peneliti utama (Ketua) dan Anggota. 

3. Peneliti utama (ketua) untuk penelitian dan PPM mandiri 
UN PGRI Kediri adalah dosen tetap UN PGRI Kediri, 
yang telah memiliki NIDN.   

4. Peneliti utama (ketua) untuk penelitian dan PPM 
unggulan UN PGRI Kediri adalah dosen tetap UN PGRI 
Kediri yang telah memiliki NIDN, jabatan fungsional 
(jafung), dan berijasah S2/S3. 

5. Anggota peneliti untuk penelitian dan PPM mandiri dan 
unggulan UN PGRI Kediri adalah dosen tetap UN PGRI 
Kediri yang telah memiliki NIDN. 

6. Tema penelitian dan PPM harus sesuai dengan roadmap 
dan karakteristik penelitian dan PPM di UN PGRI Kediri 
sekaligus sesuai dengan bidang keilmuan pada 
jurusan/prodi dimana peneliti bertugas. 

7. Seorang dosen hanya diperbolehkan menjadi peneliti 
utama (ketua) maupun anggota pada satu penelitian dan 
PPM saja pada satu periode yang sama, untuk skim 
penelitian dan PPM mandiri dan unggulan UN PGRI 
Kediri. 

8. Seorang dosen diperbolehkan menjadi peneliti utama 
(ketua) maupun anggota pada skim penelitian dan PPM 
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lain, misalnya penelitian dan PPM hibah DRPM 
Ristekdikti atau penelitian dan PPM kerjasama dengan 
pihak lain, asalkan tidak dilarang sesuai dengan 
ketentuan yang disyaratkan oleh DRPM Ristekdikti atau 
pihak lain tersebut. 

9. Anggota peneliti dapat dipertukarkan menjadi ketua 
peneliti karena suatu sebab sehingga tidak dapat 
melanjutkan kegiatan penelitian dan PPM, dengan 
persetujuan Dekan dan Ketua LPPM. 

10. Penelitian dan PPM mandiri dan unggulan wajib 
melibatkan sedikitnya 1 orang mahasiswa dan atau 
alumni. 

11. Proposal penelitian dan PPM mandiri yang diajukan harus 
ditandatangani oleh ketua peneliti dan diketahui oleh 
Dekan. 

12. Proposal penelitian dan PPM unggulan (lintas fakultas) 
yang diajukan harus ditandatangani oleh ketua peneliti 
dan seluruh anggota diketahui oleh Dekan masing-
masing. 

13. Proposal penelitian dan PPM hibah DRPM yang diajukan 
harus ditandatangani oleh ketua peneliti dan diketahui 
oleh Dekan. 

14. Proposal penelitian dan PPM kerjasama dengan pihak 
lain yang diajukan harus ditandatangani oleh ketua 
peneliti dan seluruh anggota, diketahui oleh Dekan dan 
pimpinan institusi yang bekerjasama. 

15. Penelitian dan PPM mandiri wajib menghasilkan luaran 
setidaknya berupa, prosiding seminar nasional, dan 
publikasi pada jurnal nasional ISSN. 

16. Penelitian dan PPM unggulan wajib menghasilkan luaran 
setidaknya berupa prosiding seminar nasional/ 
internasional, dan publikasi jurnal nasional 
terakreditasi/jurnal internasional.   
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BAB IV 
PERENCANAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PPM 

 
A. Perencanaan Penelitian dan PPM Tahunan 

Perencanaan penelitian dan PPM tahunan dilakukan 
berdasarkan roadmap yang telah dikembangkan, baik ditingkat 
universitas maupun di tingkat fakultas, jurusan/program studi. 
Pencanangan penelitian dan PPM tahunan meliputi target penelitian 
dan PPM selama setahun, yang meliputi jumlah, tema umum, dan 
besarnya dana penelitian dan PPM selama satu tahun.  Target 
penelitian dan PPM ini disesuaikan dengan roadmap dan visi dan misi 
Universitas. 

Besarnya alokasi dana penelitian dan PPM setiap tahun 
ditetapkan berdasarkan SK Rektor tentang Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU).  

 
B. Prosedur dan Jadwal Penelitian dan PPM Dosen 
1. Prosedur dan jadwal penelitian dan PPM dosen untuk skim 

penelitian dan PPM mandiri dan unggulan UN PGRI Kediri. 
 

Tabel 1.  Prosedur dan Jadwal Penelitian dan PPM Dosen 
Kegiatan Mandiri PT Unggulan  

(1 tahun) Smt. I Smt. II 

I. Persiapan Penelitian dan PPM Juli-
Agustus 
 

Januari-
Pebruari 

Juli-
Agustus 

 
• Pengajuan Usulan Penelitian dan 

PPM 

• Seleksi Usulan Penelitian dan PPM 
(Desk Evaluasi/Presentasi) 

• Keputusan Penelitian dan PPM 

• Penandatanganan Kontrak Penelitian 
dan PPM 

II. Pelaksanaan 
     Penelitian dan PPM 

Sept. - 
Pebruari 
 

Maret - 
Agustus 

Sept.- 
Juni 
  Pelaksanaan penelitian dan PPM 

 Laporan Kemajuan 

 Pemantauan (M & E) 
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 Laporan Hasil Penelitian dan PPM 

III. Pasca Penelitian dan PPM Maret 
 

Sept.- Juli 

o Seminar Hasil Penelitian dan PPM 

o Publikasi Hasil Penelitian dan PPM 

 
2. Prosedur dan jadwal penelitian dan PPM dosen untuk skim 

penelitian dan PPM DRPM Ristekdikti. 
Prosedur dan jadwal penelitian dan PPM dosen untuk skim 
penelitian dan PPM DRPM Ristekdikti mengikuti ketentuan 
dan jadwal yang ditentukan DRPM Ristekdikti.    

3. Prosedur dan jadwal penelitian dan PPM dosen untuk skim 
penelitian dan PPM kerjasama dengan pihak lain. 
Prosedur dan jadwal penelitian dan PPM dosen untuk skim 
penelitian dan PPM kerjasama dengan pihak lain 
menyesuaikan dengan jadwal pihak lain yang menjalin 
kerjasama penelitian dan PPM.  

 
C. Sistematika Usulan (Proposal) Penelitian dan PPM 
1. Sistematika proposal penelitian dan PPM dosen untuk skim 

penelitian dan PPM mandiri dan unggulan UN PGRI Kediri.  
a. Peneliti mengajukan usulan (proposal) penelitian dan 

PPM (hard copy) kepada Ketua LPPM sebanyak 2 (dua) 
eksemplar. 

b. Diketik dalam format MS Word dengan jenis huruf Time 
New Roman 12, pada kertas ukuran A4, dengan jarak 1,5 
spasi. 

c. Sampul muka menggunakan kertas buffalo berwarna 
PUTIH untuk penelitian dan PPM mandiri, dan BIRU 
MUDA untuk penelitian dan PPM unggulan, dengan 
format seperti lampiran-1. 

d. Halaman Pengesahan mencakup beberapa hal seperti 
lampiran-2. 

e. Sistematika usulan penelitian dan PPM seperti lampiran-
3. 
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2. Sistematika proposal penelitian dan PPM dosen untuk skim 
penelitian dan PPM DRPM Ristekdikti. 
a. Peneliti mengajukan usulan (proposal) penelitian dan 

PPM (hard copy) sebanyak 1 eksemplar kepada Ketua 
LPPM untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan.  

b. LPPM mendaftarkan proposal ke Simlitabmas 
c. Selanjutnya peneliti melakukan proses unggah proposal 

sesuai pedoman yang berlaku, melalui username dan 
password masing-masing ketua peneliti.  

3. Prosedur dan jadwal penelitian dan PPM dosen untuk skim 
penelitian dan PPM kerjasama dengan pihak lain. 
a. Peneliti mengajukan usulan (proposal) penelitian dan 

PPM (hard copy) sebanyak 1 eksemplar, dan soft-file (soft 
copy) kepada Ketua LPPM.  

b. Teknik penulisan/pengetikan mengkuti ketentuan sesuai 
keininan pihak ain yang menjalin kerjasama. 

c. Sampul muka menggunakan kertas buffalo berwarna 
KUNING, atau sesuai dengan ketentuan dari pihak lain 
yang menjalin kerjasama. Demikian pula halaman 
pengesahan, dan sistematika usulan penelitian dan PPM 
sebagaimana ketentuan dari pihak lain yang menjalin 
kerjasama. 

 
D. Seleksi Usulan Penelitian dan PPM 

Seleksi atas usulan penelitian dan PPM yang diajukan dosen 
meliputi seleksi administrasi yang dilakukan oleh Ketua LPPM, seleksi 
substansi penelitian dan PPM dilakukan oleh tim penilai (reviewer) 
internal yang ditugaskan oleh Rektor.  

 
E. Keputusan Usulan Penelitian dan PPM 

Keputusan persetujuan usulan penelitian dan PPM 
ditaetapkan dengan SK Rektor, berdasarkan hasil penilaian tim penilai 
(reviewer). Usulan penelitian dan PPM dapat secara langsung 
dinyatakan layak dan diterima, namun dapat pula dinyatakan layak 
bersyarat, yaitu jika peneliti bersedia melakukan revisi. Jika penelitian 
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dan PPM dinyatakan diterima, maka maka proses dilanjutkan pada 
penandatanganan kontrak penelitian dan PPM, yang berkekuatan 
hukum dan bersifat mengikat. 
  



 17 

BAB V 
PELAKSANAAN DAN PASCA PENELITIAN DAN PPM 

 
A. Pelaksanaan Penelitian dan PPM 

Penelitian dan PPM dilaksanakan oleh tim peneliti sesuai 
dengan kontrak yang telah ditandatangani.  Dalam hal terjadi 
perubahan pada pelaksanaan penelitian dan PPM, harus mendapat 
persetujuan dari Ketua LPPM. Yang dimaksud perubahan adalah 
yang bukan mengenai substansi penelitian dan PPM, misalnya 
perubahan anggota tim peneliti, perubahan luas sampling, waktu 
penelitian dan PPM, lokasi penelitian dan PPM, dll. 

Ketidaksesuaian pelaksanaan penelitian dan PPM dengan 
kontrak penelitian dan PPM tanpa adanya persertujuan dari Ketua 
LPPM akan dikenakan sanksi sesuai kontrak penelitian dan PPM.   

 
B. Dana Penelitian dan PPM 

Besarnya dana penelitian dan PPM dan sesi pembayarannya 
didasarkan pada Surat keputusan Rektor UN PGRI Kediri, tentang 
Ketentuan Pemberian Insentif dan Bantuan Dana di Bidang Penelitian 
dan PPM, Penulisan Ilmiah, dan Publikasi Ilmiah untuk Dosen.  

 
C. Pemantauan Pelaksanaan Penelitian dan PPM 

Pemantauan pelaksanaan penelitian dan PPM dilaksanakan 
ibawah koordinasi Ketua LPPM, sejak penandatanganan kontrak 
hingga akhir penelitian dan PPM. Pemantauan dilakukan sebagai 
upaya untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan penelitian dan 
PPM dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi peneliti, 
sehingga dapat memberikan saran-saran untuk mengatasinya.   

 
D. Laporan Akhir 

Peneliti diwajibkan menyerahkan Laporan Akhir Hasil 
Penelitian dan PPM kepada Ketua LPPM setelah menyelesaikan 
penelitian dan PPM, dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1. Isi sesuai dengan hasil penelitian dan PPM yang telah 
diperoleh, dengan sistematika sesuai ragam penelitian dan 
PPM yang digunakan.  

2. Batas waktu penyerahan laporan selambat-lambatnya 2 (dua) 
minggu setelah batas akhir waktu penelitian dan PPM sesuai 
kontrak. 

3. Menyerahkan 3 (tiga) eksemplar laporan hasil penelitian dan 
PPM lengkap dalam bentuk hardcopy. Dijilid dengan sampul 
warna PUTIH untuk penelitian dan PPM mandiri, dan BIRU 
MUDA untuk penelitian dan PPM unggulan. 

4. Menyerahkan softcopy laporan hasil penelitian dan PPM 
lengkap (dalam CD). 

5. Menyerahkan pula hard copy dan softcopy naskah publikasi 
dan luaran lainya. 
Evaluasi atas laporan hasil penelitian dan PPM dilakukan oleh 

Ketua LPPM, bersama-sama dengan tim penilai yang ditetapkan 
Rektor. Dalam hal hasil penilaian adalah kurang sekali, maka Ketua 
LPPM berwenang untuk mengembalikan laporan hasil penelitian dan 
PPM, dan meminta peneliti untuk memperbaiki dengan jangka waktu 
selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengembalian. 
 

E. Seminar Hasil Penelitian dan PPM 
Hasil penelitian dan PPM wajib dipresentasikan oleh Peneliti 

Utama (ketua) pada seminar hasil penelitian dan PPM yang 
diselenggarakan oleh LPPM.  Seminar diselenggarakan secara 
terbuka bagi dosen dan mahasiswa.   

 
F. Bantuan Stimulus Publikasi Hasil Penelitian dan PPM 

Bantuan stimulus publikasi hasil penelitian dan PPM berupa 
dana yang diberikan kepada peneliti yang telah melakukan publikasi 
hasil penelitian dan PPMya. Publikasi luaran hasil penelitian dan PPM 
yang mendapatkan batuan stimulus adalah: 

a. Bantuan stimulus prosiding ber-ISBN seminar nasional. 
b. Bantuan stimulus prosiding ber-ISBN  seminar internasional 
c. Bantuan stimulus publikasi pada jurnal nasional terakreditasi 
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d. Bantuan stimulus publikasi pada jurnal internasional 
bereputasi 

e. Bantuan stimulus HaKI/Paten 
f. Bantuan stimulus publikasi Buku ajar ber-ISBN 
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BAB VI 
PENUTUP 

 
Pedoman Penelitian dan PPM Dosen ini diharapkan dapat 

menjadi panduan yang dapat mempermudah, memperlancar, serta 
memotivasi penelitian dan PPM bagi para dosen UN PGRI Kediri. Hal-
hal yang belum diatur dalam Pedoman Penelitian dan PPM ini akan 
diatur lebih lanjut. 
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Lampiran 1. Contoh Sampul Muka Proposal 
 

 
 
 
 
 
 
 

USUL PENELITIAN / PPM 
MANDIRI / UNGGULAN 

 
JUDUL: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oleh: 
Ketua: ….. NIDN …… 

Anggota 1: ….. NIDN …… 
Anggota 2: ….. NIDN …… 

 
 

PROGRAM STUDI … 
FAKULTAS … 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 
BULAN, TAHUN 
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Lampiran 2. Contoh Halaman Pengesahan 
 

HALAMAN PENGESAHAN 
PENELITIAN / PPM MANDIRI / UNGGULAN 

 
1. Judul Penelitian / PPM :  
2. Ketua    : 

a. Nama lengkap :  
b. NIDN  :  
c. Jabatan akademik : 
d. Pangkat/Gol.  :  
e. Fak./Jur./Prodi :  
f. Alamat rumah :  
g. Telp./HP  : 
h. E-mail  :  

3. Jangka wkt penelitian/ :          bulan 
4. Pembiayaan  : 

a. Diajukan ke YPLP-PT PGRI Kediri Rp. ………….. 
b. Dari sumber lain   Rp. ………….. 

Jumlah seluruhnya   Rp. …………..   
                                                                                          
     Kediri, ............. 
Mengetahui,    Ketua, 
Dekan. ................ 
 
 
...................................  .              ............................. 
NIDN                  NIDN 
  

Menyetujui, 
Ketua LPPM. 

 
 
 

Dr. Suryanto, M.Si. 
NIDN. 0010056501 
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Lampiran 3. 
 

SISTEMATIKA PROPOSAL  
PENELITIAN/PPM MANDIRI & UNGGULAN UN PGRI KEDIRI 

 
I.  Identitas Penelitian dan PPM 

1. Judul Penelitian dan PPM :  
2. Jenis Penelitian dan PPM : Mandiri / Unggulan 
3. Peneliti Utama  

a. Nama Lengkap : 
b. NIP/NIY/NIDN :  
c. Jafung./Gol. : 
d. Fak./Jur./Prodi. :   

4. Anggota Peneliti   
a. Nama Lengkap : 
b. NIP/NIY/NIDN :  
c. Jafung./Gol. : 
d. Fak./Jur./Prodi. : 

5. Jangka Waktu Penelitian dan PPM  :          bulan 
6. Anggaran yang diusulkan : Rp.     
7. Hasil yang ditargetkan :                              (misal: 

paket teknologi/model pembelajaran/dll.) 
8. Institusi lain yang terlibat :  

 
II.  Substansi Penelitian dan PPM 

Abstrak 
Abstrak harus mampu menguraikan secara cermat dan 
singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. Tidak 
melebihi 200 kata, diketik dengan jarak baris 1 spasi. 
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang 
ingin dicapai, serta metode yang akan dipakai dalam 
pencapaian tujuan tersebut. 

 
BAB I. PENDAHULUAN 



 24 

Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan 
masalah, tujuan penelitian dan PPM, dan urgensi 
(keutamaan penelitian dan PPM). 

A. Latar Belakang 
 Berisi argumen yang menunjukkan pentingnya topik 

penelitian dan PPM dan bagaimana relevansinya dengan 
bidang ilmu terkait, institusi terkait, dan situasi dewasa ini.  
Permasalahan dapat diangkat dari masalah teoritis 
maupun praktis. 

B. Perumusan Masalah 
 Permasalahan pokok yang mendasari pemilihan topik 

penelitian dan PPM dan membutuhkan solusi harus 
dirumuskan dengan jelas, tegas, dan konkrit  (sebaiknya 
menggunakan kalimat tanya).  

C. Tujuan Penelitian dan PPM 
 Berisikan tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian 

dan PPM yang diajukan.  Tujuan dinyatakan dengan 
pernyataan singkat yang mendukung permasalahan yang 
telah dirumuskan. 

D. Urgensi (Keutamaan) Penelitian dan PPM 
 Urgensi penelitian dan PPM menjelaskan mengapa 

penelitian dan PPM ini penting dan harus segera 
dilakukan, dan apakah kontribusi yang akan diberikan 
oleh penelitian dan PPM ini. 

 
BAB II. STUDI PUSTAKA 

Dalam bab studi pustaka diuraikan mengenai konsep-
konsep teoritis yang relevan dengan topik penelitian dan 
PPM baik yang telah dipublikasikan maupun belum 
dipublikasikan.  Sumber-sumber yang digunakan baik dari 
jurnal, buku, thesis, disertasi dan lain sebagainya harus 
dicantumkan dalam daftar pustaka.  Sumber-sumber 
tersebut diharapkan terbaru dan asli. 

 
BAB III. METODE PENELITIAN DAN PPM 
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Metode penelitian dan PPM yang digunakan harus 
dijelaskan secara rinci mengenai model yang digunakan, 
variabel penelitian dan PPM, desain penelitian dan PPM, 
teknik pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan 
penyimpulan hasil penelitian dan PPM.  Penelitian dan 
PPM yang menggunakan metode kualitatif harus 
menjelaskan pendekatan yang digunakan, proses 
pengumpulan dan analisis informasi, cara penafsiran dan 
penyimpulan hasil penelitian dan PPM. 
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BAB IV. JADWAL PENELITIAN DAN PPM 
Jadwal penelitian dan PPM dibuat dalam bentuk Gantt-
chart yang mencakup persiapan penelitian dan PPM, 
pelaksanaan, dan pasca penelitian dan PPM. 

 
BAB V. PEMBIAYAAN 

Pembiayaan dirinci sesuai dengan kegiatan penelitian 
dan PPM yang meliputi: 

1. Persiapan  
 Yang dimaksud dalam biaya persiapan adalah 

mengadakan pertemuan awal antara peneliti utama dan 
anggota peneliti, menetapkan rencana jadwal penelitian 
dan PPM, menetapkan pembagian kerja, dan 
menyusun usulan penelitian dan PPM dan biaya 
mengurus ijin (bila ada). 

2. Pengumpulan Data 
 Biaya pengumpulan data meliputi biaya desain 

kuesioner dan alat penelitian dan PPM lainnya, biaya 
penggandaan kuesioner, biaya perjalanan, honor 
pengumpulan data, dan honor mengedit keakuratan 
data. 

3. Pengolahan Data 
 Berupa biaya pengolahan data yang telah dikumpulkan 

dengan menggunakan perangkat lunak statistik 
maupun manual, sewa alat, bahan habis pakai, biaya 
analisis data, dan membuat interpretasi hasilnya. 

4. Penulisan Laporan Penelitian dan PPM 
 Yang termasuk dalam biaya laporan penelitian dan 

PPM adalah biaya untuk penyusunan hasil penelitian 
dan PPM dalam format laporan penelitian dan PPM 
yang terdiri dari laporan akhir penelitian dan PPM, dan 
mengubah laporan dalam format jurnal. 

5. Penggandaan dan Pengiriman Laporan 
 Termasuk di dalamnya adalah biaya cetak, 

penggandaan, penjilidan, dan pengiriman laporan. 



 27 

6. Honorarium 
 Honorarium dirinci untuk peneliti utama, anggota 

peneliti, dan tenaga administrasi.  Besarnya honorarium 
maksimal 30 persen dari total anggaran. 

7. Biaya Lain-Lain 
 Maksimal 2,5 persen dari total anggaran. 

 
Pendanaan penelitian dan PPM dapat bersifat 
multisumber dengan kejelasan target penelitian dan 
PPM bagi setiap sumber dana.  Usul penelitian dan PPM 
yang memiliki kriteria ini mendapat nilai plus dan 
diprioritaskan. 
 

Daftar Pustaka 
Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian dan PPM 
yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Tatacara penlisan 
sesuai dengan buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah UN 
PGRI Kediri.  
 
Riwayat Hidup Peneliti Utama dan Anggota Peneliti 
Informasikan secara lengkap biodata semua peneliti yang erat 
kaitannya dengan penelitian dan PPM yang diusulkan (contoh  
lampiran-4).  
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Lampiran 4. Biodata Peneliti (Ketua dan Anggota) 
 

IDENTITAS DIRI 
 
Nama :  
NIP/NIY/NIDN :  
Tempat dan Tgl. Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Golongan / Pangkat :  
Jabatan Fungsional :   
Fakultas/Jur./Prodi. : 
Perguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI 
Kediri 
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 
76 Kediri 
Telp./Faks. : 0354-771576, Faks. 0354-
771503 
Alamat Rumah :  
Telp./HP./Faks. :  
Alamat e-mail :  
 

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 

Tahun 
Lulus 

Jenjang Perguruan Tinggi 
Jurusan/ 

Bidang Studi 

    

    

 
PELATIHAN PROFESIONAL 

Tahun Pelatihan Penyelenggara 
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PENGALAMAN JABATAN 

Jabatan Institusi Tahun ... s.d ... 

   

   

 
PENGALAMAN MENGAJAR 

Mata Kuliah Jenjang 
Institusi/Jurusan 

/Program 
Tahun ... s.d ... 

    

    

 
PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA 

Tahun Pembimbingan/Pembinaan 

  

  

 
PENGALAMAN PENELITIAN DAN PPM 

Tahun Judul Penelitian dan PPM 
Jabatan/Tim 

peneliti 
Sumber  

Dana 

    

    

 
KARYA TULIS ILMIAH 

Buku/Jurnal 

Tahun Judul Jurnal Penerbit/Jurnal 

   

   

 
Makalah yang diseminarkan/Poster 

Tahun Judul Penerbit/Jurnal 
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PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM  

Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara 
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KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

Tahun Kegiatan 

  

  

 
Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae 
ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia 
mempertanggungjawabkannya. 
 
      Kediri,  ............. 
  
 
     
 ……………………………. 
      NIP/NIY/NIDN 

  
 

 
 




